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راطا مستقيما وأرسل فينا رسوال كرميا فحبانا بذلك فضال احلمد هللا الذى جعل لنا دينا قوميا وهدانا ص
  عظيما وبعد

فإن املتأمل ىف هذه اهلجمة الشرسة على عقيدة املسلمني وشريعتهم يلمح أثر احلقد الدفني ىف طيات هذه 
اهلجمة الضارية فاألعداء يعلمون أن اإلسالم كدين حيمل أسباب البقاء ىف ذاته وميلك من وسائل التأثري 

التغيري ماال يوجد ىف غريه من األديان لذا رأينا اإلسالم ينتشر رغم تقصري املسلمني ىف نصرته وتبليغه و
ورأينا اإلسالم يفرض نفسه على األحداث ويظهر بقوة من جديد على الساحة رغم أن أعداءه ال يألون 

سلمني عن دينهم أو تزرع جهدا ىف حماربته وحتجيمه لذلك كله جلأ األعداء إىل وسيلة خبيثة تصرف امل
الشك ىف نفوسهم وهى وسيلة الشبهات الىت تثار حول اإلسالم وهم بذلك يريدون ليطفئوا نور اهللا 

بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون ومن هؤالء الذين مارسوا هذا النوع من الوسائل النصارى 
 العلماء عليها راجني من املوىل سبحانه أن لذا رأيناأن جنمع هذه الشبهات ىف كتاب واحد مث نذكر رد

جيعل ذلك ىف ميزان حسناتنا وأن يكون هذا العمل عذرا لنا عند ربنا إذا سألنا ماذا قدمتم لدينكم جتاه 
هذه اهلجمة احلاقدة وما كان ىل من دور ىف ذلك سوى اجلمع والترتيب مستفيدا من شىت املواقع 

  . أسأل أن جيعل هذا العمل صاحلا ولوجهه خالصا اإلسالمية على شبكة املعلومات واهللا
  منهج النصارى يف الشبهات عن اإلسالم

  : الكذب و التالعب يف النصوص -١
حني زعم أن " احلق"مارس النصارى الكذب يف نقدهم هلذا الدين،ومن ذلك ما قاله صاحب كتاب 

 قام املسيح، فلما مل يقم ارتد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مات انتظر املسلمون قيامه كما
  " .املسلمون عن اإلسالم



)١/١(  

  

و من املعلوم أن القرآن صرح مبثلية رسول اهللا لسائر البشر يف خاصية املوت، و قد صرح القرآن مبوته، 
و مل يرد شيء فيه أو عن رسولنا يفيد قيامته صلى اهللا عليه وسلم من املوت ، و قد روي عن عمر أنه 

  .هذا القول حلظة ذهوله عند فاجعته برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و سرعان ما أفاق منهقال مثل 
و أما حركة الردة فقد بدأت إبان حياته صلى اهللا عليه وسلم بظهور األسود العنسي ، و فشت بعد 

  .وفاته، و مل يكن من دواعيها مثل هذا القول الذي ذكره النصراين
س شروش و هو عريب فلسطيين يف مناظرته لديدات أمام مجهور من األعاجم و من الكذب أيضاً قول الق

لكن حممداً استعمل كثرياً من الكلمات و : " الذين ال يعرفون العربية، فيقول مكذباً القرآن يف عربيته
يث اجلمل األجنبية يف القرآن ، و هذا يترك كثرياً من التساؤل عند الناس إن كانت لغة اهللا غري كافية حب

، و بالطبع ال يوجد يف القرآن " يف كتاب ادعي أن اهللا أوحاه بالعربية... حتتاج إىل عدة لغات أخرى
  .مجلة غري عربية ، فقد نزل بلسان عريب مبني 

املسلمون غري العرب يشعرون بأم جمربون أن حيفظوا على األقل أربعني : " و من الكذب أيضاً قوله
  .و أي من العلماء مل يوجب مثل هذا "  أم ال يتكلموا و ال يتخاطبوا سورة من القرآن بالعربية مع

  : حتريف النصوص -٢

)١/٢(  

  

يلجأ النصارى أيضاً إىل حتريف ألفاظ النصوص اإلسالمية ، و من ذلك قول القس شروش ملستمعيه 
فأكمل . نعم: يقول ديدات " .أنتم معشر املسلمني تعتقدون أن املسيح ما زال على قيد احلياة :" اإلجنليز

و السالم { لكننا إذا قارنا هذا مبا جاء يف القرآن فإننا سنجد تناقضاً ، فإن القرآن يقول " القس شروش 
و سالم علي : "قرأها يف العربية صحيحة ، مث ترمجها } علي يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حياً 

فعال املضارعة و اليت يراد منها املستقبل إىل أفعال فحول األ" يوم ولدت و يوم مت و يوم أبعث حياً 
ماضية مستغالً جهل مستمعيه بلغة العرب، و ظن أن حيلته و كذبه ينطلي على العالمة األعجمي 

  .ديدات 
و من التحريف أيضاً أن النصارى حني استشهادهم بالنصوص اإلسالمية كانوا خيتارون ما يعجبهم من 

استحالة حتريف الكتاب " ق هواهم ، و من ذلك قول وهيب خليل يف كتابه النص و يدعون ما ال يواف
روى البخاري يف اجلزء : "يف سياق حديثه عن أدلة ألوهية املسيح يف القرآن و السنة فيقول"املقدس 

ويف هذا دليل قاطع " ال تقوم الساعة حىت يرتل فيكم ابن مرمي حكماً مقسطاً :"  قائال١٠٧ًالثالث ص



  " .ية السيد املسيح،ألن الدينونة هللا وحده على ألوه
فيكسر الصليب و يقتل اخلرتير و يضع اجلزية و : " و قد غض النصراين طرفه عن بقية احلديث و فيه 

فاألمور املذكورة يف تتمة احلديث تدل على بطالن النصرانية ، و أن " يفيض املال حىت ال يقبله أحد
أنه سيحكم بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، كما أن احلديث ، و ) الصليب(املسيح سيحطم رمزها 

يتحدث عن أحداث قبل القيامة ، فالساعة ال تقوم حىت حتصل هذه األمور ، و الدينونة الكربى إمنا 
  .تكون بعد قيام الساعة

والهم مث ردوا إىل اهللا م{ و نصوص القرآن صرحية يف أن اهللا هو الذي سيدين اخلالئق كما قال تعاىل 
  }احلق إال له احلكم و هو أسرع احلاسبني 

  : مغالطات النصارى -٣
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فإذا :" يقع النصارى عند إثارم للشبهات يف مغالطات يف االستدالل ، و من ذلك قول وهيب خليل
كان اإلسالم يشهد بأن الذي حييي العظام و هي رميم هو الذي أنشأها أول مرة فقط ، فمن يكون 

سيح الذي يشهد له اإلسالم بأنه حييي املوتى؟ أليس هو اهللا احلي القيوم احمليي املميت الذي السيد امل
  " .أنشأها أول مرة ؟

أي أنه تعاىل هو الفاعل احلقيقي .و املغالطة تكمن يف أن اآليات نصت يف أن ذلك يكون بإذن اهللا 
وردت فيها بينت أن املسيح إمنا هو كما أن معجزات املسيح يف سياق النصوص اليت . لإلحياء و اخللق

ويلجأ النصارى يف شبهام إىل حماكمة القرآن إىل كتبهم اليت ال سند هلا ، و ال . رسول اهللا فحسب
ومن . اعتداد و ال ثقة ا ، فيعرضها النصارى و كأا سندات و وثائق تارخيية ال خالف على صحتها

: إبراهيم عليه السالم هو آزر ، ألنه قد جاء يف التوراة أنه ذلك تكذيبهم القرآن يف قوله بأن اسم والد 
و كذا تكذيبهم أن يكون الذبيح إمساعيل ، ألن التوراة تقول بأنه ) ١١/٢٧انظر التكوين (تارح 

و كذا تكذيبهم أن تكون زوجة فرعون قد كفلت موسى ، ) ١٢-٢٢/٩انظر التكوين (إسحاق ، 
، و كذبوا أن يكون )٧-٢/٥انظر اخلروج (ون ملا جاء يف التوراة وقالوا بأن الذي كفله هي ابنة فرع

  ) .٤-١٩/١انظر العدد(لون بقرة بين إسرائيل صفراء فاقع ، ألن التوراة تقول بأا كانت محراء اللون 
  :الباب األول 

  شبهات النصارى حول القرءان الكرمي
  :ويشتمل على 
  وثبوتهالشبهات املتعلقة بصحة القرآن :الفصل األول 



  الشبهات اللغوية حول القرءان: الفصل الثاىن 
  الفصل األول

  الشبهات املتعلقة بصحة القرآن وثبوته
  القدح ىف صحة القرءان: الشبهة األوىل 

  :اجلواب 
 إن ثبوت صحة ما يف أيدينا من نسخ القرآن الكرمي مل يثبت عندنا بدليل أو بدليلني ، بل ثبت بأدلة -١

يقع عليها عاقل منصف إال ويقطع أنه هو كما أنزله اهللا على قلب حممد صلى اهللا عليه كثرية متوافرة ال 
  .وسلم 
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 وقد تعاقبت األجيال جيالً بعد جيل تتلو كتاب اهللا وتتدارسه بينهم ، فيحفظونه ويكتبونه ، ال -٢
 وسيلة من وسائل يغيب عنهم حرف ، وال يستطيع أحد تغيري حركة حرف منه ، ومل تكن الكتابة إال

  .حفظه وإال فإن األصل أن القرآن يف صدورهم 
 ومل ينقل القرآن لنا وحده حىت ميكن تطرق التحريف املدعى إليه ، بل نقل تفسري آياته ، ومعاين -٣

كلماته ، وأسباب نزوله ، وإعراب كلماته ، وشرح أحكامه ، فأنى ملثل هذه الرعاية هلذا الكتاب أن 
   أيدي آمثة حترف فيه حرفاً ، أو تزيد كلمة ، أو تسقط آية ؟تتطرق إليه

 وإن حتدث القرآن عن أشياء غيبية مستقبلية ، أنزهلا اهللا على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ، -٤
ليبين أنه من عند اهللا ، وأن البشر لو أرادوا كتابة كتاب فإم قد يبدعون يف تصوير حادث ، أو نقل 

 لكن أن يتحدث أحدهم عن أمر غييب فليس له يف هذا اال إال اخلرص والكذب ، وأما موقف ،
القرآن فإنه أخرب عن هزمية الروم من قبل الفرس ، وليس هناك وسائل اتصال تنقل هلم هذا احلدث ، 

ر أعظم وأخرب يف اآليات نفسها أم سيغلبون فيما بعد يف مدة معينة ، ولو أن ذلك مل يكن لكان للكفا
  .جمال للطعن يف القرآن 

 ولو جئت إىل آية من كتاب اهللا تعاىل فذهبت إىل أمريكا أو آسيا أو أدغال أفريقيا أو جئت إىل -٥
صحراء العرب أو إىل أي مكان يوجد فيه مسلمون لوجدت هذه اآلية نفسها يف صدورهم مجيعاً أو يف 

  .كتبهم مل يتغري منها حرف 
ا ذه القصة احلقيقية واليت حدثت يف بغداد يف العصر العباسي ، حيث أراد  ويسرنا أن خنتم ردن-٦

يهودي أن يعرف صدق الكتب املنسوبة هللا من أهلها وهي التوراة عند اليهود ، واإلجنيل عند النصارى 
  .، والقرآن عند املسلمني 



منهم وطلب - كاتب -اقٍ فراح إىل التوراة فزاد فيها ونقص أشياء غري ظاهرة جداً ، مث دفعه إىل ور 
فما هو إال زمن يسري حىت صارت نسخىت يف معابد اليهود وبني كبار : نسخ هذه النسخة ، قال 

  .علمائهم 
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مث راح إىل اإلجنيل فزاد فيه ونقص كما فعل يف التوراة ، ودفعه إىل وراقهم وطلب نسخه فنسخه ، قال 
  . يف كنائسهم وتتناوله أيدي علمائهم فما هو إال زمن يسري حىت صار يقرأ: 

  .مث راح إىل القرآن فزاد فيه ونقص كما فعل يف التوراة واإلجنيل ، ودفعه إىل وراق املسلمني لينسخه له 
  !فلما رجع إليه الستالم نسخته ألقاه يف وجهه وأعلمه أن هذا ليس قرآن املسلمني 

تاب اهللا حبق وأن ماعداه ال يعدو أن يكون من صنع فعلم هذا الرجل من هذه التجربة أن القرآن هو ك
  .البشر 

  وإذا كان وراق املسلمني قد علم حتريف هذه النسخة فهل ميكن أن متشي هذه على علماء املسلمني ؟
وإذا أردت حتويل هذه التجربة القدمية إىل واقع حايل فما عليك إال أن تفعل فعل ذلك اليهودي الذي 

  .ن هذه الكتب الثالثة ولتر نتيجة جتربتك أسلم وتزيد وتنقص م
ولن نقول لك اعرض نسختك من القرآن على وراق ، بل سنقول اعرضها على صبيان وأطفال 

  !املسلمني ليكشفوا لك خطأ نسختك 
وقد طبعت بعض الدول اإلسالمية مصاحف فيها أخطاء كان مكتشفها من األطفال الصغار قبل الكبار 

  .واهللا اهلادي .
  )) نقال عن موقع اإلسالم سؤال وجواب ((

  القدح ىف مصدر القرءان: الشبهة الثانية 
يشكك النصارى يف مصدر القرآن الكرمي ، و يعتربونه من صناعة حممد صلى اهللا عليه وسلم و يذكرون 

له مصادر أرضية، و يلخص القس أنيس شروش مزاعم النصارى يف مصادر القرآن الكرمي ، فيقول 
من القرآن الرائع يف لغيت العربية الرائعة مأخوذ من الكتاب % ٧٥دعين أحتداك :" ديداتخماطباً 
الواقع أن هناك نصوصاً عديدة من مقاطع العهد اجلديد قد استعارها القرآن و :"، و يقول"املقدس

القانونية  مقطعاً يف القرآن مستوحاة من سفر املزامري ، و جند الروايات غري ١٣٠اقتبسها ، هناك حوايل 
 ٣٧-٣٥عند النصارى موجودة يف القرآن ، إن سورة آل عمران اآلية )األناجيل األبوكريفا(املرفوضة

  " .حتكي بدقة الرواية اإلجنيلية األسطورية اليت حتكي قصة زكريا املشهورة و مولد ابنهما 
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كان من " مرئ القيسو يتحدث القس شروش عن مصدر آخر للقرآن هو أشعار العرب ، فيقول عن ا
هناك أربع آيات مأخوذة منها مت إدخاهلا ...أعظم شعراء العرب القدامى قبل حممد ، و يف إحدى قصائده

  ...".٤٦، ٣١، ٢٩، ١يف القرآن من قبل حممد ، و تظهر يف سورة القمر اآلية 
دنت : قيس فيقولهذا يف القرآن ، أما امرؤ ال} اقتربت الساعة و انشق القمر { و يوضح ذلك فيقول 
بل الساعة موعدهم { ، و مل يذكر شاهداً للثانية و الثالثة ، مث ذكر لقوله تعاىل ." الساعة و انشق القمر
و إذا ما غاب عين ساعة كانت : فادعى أا منقولة من قول امرئ القيس} و الساعة أدهى و أمر 
  .الساعة أدهى و أمر

اإلسالم ، و مسعت أبيات أبيها فعرفتها و طالبت مبعرفة مث ذكر القس أن ابنة امرئ القيس أدركت 
  .كيف ظهرت أبيات أبيها فجأة يف السورة 

ومعظم املفكرين املسيحيني يؤمنون ، و يشهد هلم التاريخ اإلسالمي أيضاً أن حممداً كان يلتقي بنسطور 
ا فيه عالمات النبوة ، و  رأى حبري١٢خالل أسفاره إىل الشام ، و حني كان يف سن ) و لعله أراد حبريا(

  " .بعد سنة أقنعه بذلك ، و سافر معه ، و علمه كل ما يتعلق مبا نسميه قصص الكتاب املقدس 
" و يف التمثيل لالقتباسات من الوثنية ذكر شروش تقبيل احلجر األسود ، و مثله قال صاحب كتاب 

األسود من بقية آهلة العرب اليت كانوا و هو كاهن مل يذكر ابن اخلطيب امسه ، و زعم بأن احلجر " احلق 
  .يعبدوا 
  -:اجلواب 

نلمس يف هذه الشبهات الكثري من الكذب الصراح كالزعم بنقل القرآن من الكتاب املقدس أو من 
أناجيل ال ترتضيها الكنيسة فهذا ال يصح حبال ، و يظهر جبالء لكل من وقف على موضوعات الكتاب 

لكرمي ، و قد حتدى ديدات القس بأن يأيت مبثال واحد ، فعجز عن ذلك املقدس و موضوعات القرآن ا
و " هناك فقرة واحدة يف القرآن جرى اقتباسها من كتاب املزامري: " و ينقل ديدات عن العامل ولري قوله 

  ).٣٧/١١املزمور " (األبرار يرثون األرض "هي 
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و لقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض { ال و قد ذكر القرآن وجود هذه الفقرة يف املزامري فق
، فالقرآن ذكر أن الفقرة موجودة يف الزبور ، فيما نقل مىت الفقرة ذاا يف } يرثها عبادي الصاحلون 

  .و مل يشر إىل أنه اقتبسها من املزامري) ٥/٥انظر مىت (إجنيله 
أي شيء يف الكتاب :"  املقدس ، و يقول املقتبسة من الكتاب%) ٧٥(و يتساءل ديدات مراراً عن الـ



هذا كتابك املقدس بالعربية ، و هذه نسخة من القرآن بالعربية ...املقدس يستحق النسخ أو االقتباس
  -:وميكن الرد عليهم من خالل النقاط التالية " ألسهل األمر عليك 

ر من التشابه و التماثل اليت  ال ريب يف أنه لو كان الكتاب املقدس من عند اهللا لوجدنا صوراً أكث-١
تقتضيها وحدة املصدر و اهلدف ، و ال يعين حينذاك بأن القرآن مقتبس من الكتب السابقة ، بل ذلك 
  .معناه أن اهللا كما أنزل هذه املعاين على األنبياء السابقني أنزهلا على رسوله اخلامت صلى اهللا عليه وسلم

 حجة هلم ، دف الطعن فيه ، وهم الذين تعلقوا بأوهى ولو صح ذلك الختذه أعداؤه من املشركني-٢
ولقد نعلم { : التهم كزعمهم أنه تعلم من رومي حداد أعجمي ، فرد عليهم القرآن الكرمي ، قال تعاىل 

  ) .١٠٣:النحل(} أم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني
ليه وسلم أمي ال يقرأ وال يكتب ، ومل يثبت أنه رأى التوراة واالجنيل أو قرأ أن النيب صلى اهللا ع-٣

  .فيهما أو نقل منهما 
يا { : أن القرآن الكرمي فضح اليهود والنصارى ، وهتك أستارهم ، وذمهم ، كما يف قوله تعاىل -٤

يسى ابن مرمي رسول اهللا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا املسيح ع
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا باهللا ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم إمنا اهللا إله واحد 

، ولو ) ١٧١:النساء(} سبحانه أن يكون له ولد له ما يف السماوات وما يف األرض وكفى باهللا وكيال 
  .أثىن عليهم كانوا معلِّمني للرسول ملدحهم القرآن ، و

)١/٨(  

  

 أن أحكام الشريعة اإلسالمية كانت تترتَّل متدرجة حسب احلوادث ، والوقائع ، وكان الرسول -٥
صلى اهللا عليه وسلم يتوقف يف احلكم على بعض األمور حىت يرتل الوحي عليه ، مما يدل على أنه ليس 

  .لديه علم سابق ، ومل يسأل أهل الكتاب 
 هذه الشبهة كذلك وجود اختالف مع أهل الكتاب يف كثريٍ من األحكام ، بل إن  ومما يرد به على-٦

: خمالفتهم مقصد شرعي حث الشرع عليه يف نصوص كثرية؛ من ذلك ما جاء يف احلديث الصحيح 
رواه ابن حبان و أبو داود ) خالفوا اليهود والنصارى ،فإم ال يصلون يف خفافهم ، وال يف نعاهلم (

  .باين وصححه األل
حيث "الكونت هنري دي كاستري" تنبه لبطالن هذه الشبهة بعض املفكرين الغربيني أمثال الفرنسي -٧

  " .ولقد يستحيل أن يكون هذا االعتقاد وصل إىل النيب حممد من مطالعة التوراة واإلجنيل: "قال 
جح فيه الدعاية للدين فلم تن...أما أواسط بالد العرب ، ويف قلب جزيرم : "ويقول املستشرق دوزي 

  " .املسيحي 



وهكذا نرى أن هذه الشبهة مردودة على أصحاا ، وأن احلقيقة واضحة وضوح الشمس يف رابعة 
النهار، وأن ما يثريه هؤالء احلاقدون إمنا القصد منه إبعاد الناس عن قبول احلق واتباعه ، وأنى هلم ذلك 

يريدون أن يطفئوا نور اهللا { : ت من طريقه، قال تعاىل، فاحلق له نوره الوهاج الذي يبدد الظلما
  ) .٣٢:التوبة(} بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون 

  ))نقال عن موقع الشبكة اإلسالمية (( 

)١/٩(  

  

ما حصل من توافق يف بعض األحكام ال يدل على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أخذ منهم ، -٨
ى أيديهم ، وإمنا لكون اليهودية والنصرانية أصلهما صحيح يتفق مع أصول اإلسالم ، لوال ما وتعلم عل

و من التماثل بني شرائع اهللا تعظيم الكعبة اليت بناها إبراهيم عليه . اعترامها من حتريف وتغيري وتبديل 
 قبلة لعباده ، و تقبيل احلجر السالم و عظمها ألمر اهللا ، مث عظمها رسول اهللا لتعظيم اهللا هلا فقد جعلها

إين أعلم أنك حجر ال " األسود من ذلك التعظيم ، و قد قال عمر رضي اهللا عنه عندما وقف عليه يقبله 
  " .تضر و ال تنفع ، و لوال أين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 

 لشعائر اإلسالم و هي منها ، فقد أمر اهللا و مل يكن تعظيم الرسول للكعبة تعظيم عبادة، إمنا كان تعظيماً
  .نبيه إبراهيم ببناء هذا البيت و تطهريه لعبادته

  .هذا و مل يعرف يف العرب قط رغم عبادم لألصنام أن أحداً منهم عبد الكعبة أو احلجر األسود
لبتة ، و و أما قول القس و غريه من النصارى عن حبريا الراهب و نسطور فهو كالم ال دليل عليه ا

املوجود يف كتب التاريخ اإلسالمي أن رسول اهللا سافر إىل الشام مرتني إحدامها يف طفولته حيث لقيه 
حبريا الراهب ، و طلب من أيب طالب أن حيذر على ابن أخيه ، و الثانية يف شبابه حيث ذهب يف جتارة 

 معه إىل مكة ، و أنه قد علمه خدجية ، و عاد بعدها مباشرة ، و من الكذب القول بأن حبريا قد ذهب
قصص الكتاب املقدس ، بل إن جمرد املقارنة بني قصص الكتاب املقدس و القرآن الكرمي املشاة كقصة 

  .آدم و نوح و إبراهيم ، إن جمرد التأمل فيها و املقارنة بينها يكفي يف رد هذه الشبهة

)١/١٠(  

  

و لقد نعلم أم يقولون إمنا يعلمه { ب عنها قال تعاىل و هذه الشبهة قدمية ذكرها القرآن الكرمي و أجا
وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك } { بشر لسان الذين يلحدون عليه أعجمي و هذا لسان عريب مبني 

و قالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه * افتراه و أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً 



و ما } { قل أنزله الذي يعلم السر يف السماوات و األرض إنه كان غفوراً رحيماً  * بكرة و أصيالً
  .} كنت تتلو من قبله من كتاب و ال ختطه بيمينك إذاً الرتاب املبطلون 

و من املعلوم أن أول ترمجة عربية للتوراة كانت بعد ظهور اإلسالم بقرن من الزمان ، حيث كان أسقف 
م ، ٩٤٢م ، مث ترمجها سعدية بن يوسف عام ٧٥٠ن ترجم التوراة إىل العربية عام اشبيلية يوحنا أول م

  .وكتبها بأحرف عربية ، مث كتبها يافث بن علي يف أواخر ذلك القرن بأحرف عربية 
و يعجب املرء كيف ينسب للنيب صلى اهللا عليه وسلم االطالع على كتب مل يكن مبقدور األحبار و 

   أن يطلعوا عليها كاملةالرهبان يف ذلك الزمان
و أما قول القس بأن القرآن منحول من شعر العرب و استدالله بتماثل بعض اآليات مع شعر امرئ 

  القيس فهو مرفوض من وجوه
   أن هذه األبيات غري موجودة ىف كتب الشعر واألدب العرىب أصال-١
  ه أن هذه األبيات غري موجودة ىف ديوان امرىء القيس وال ىف أشعار-٢
 أن هذه األبيات لوكانت المرىء القيس كما ذكروا لعرف العرب ذلك وجلعلوها حجة على النىب -٣

  إذ الخيفى عليهم شعر امرىء القيس فهو من أشهر شعرائهم إن مل يكن أشهرهم على اإلطالق
  أن هذه األبيات فيها ذكر الساعة واألخرة وهو مامل يكن يؤمن به الشعراء ىف العصر اجلاهلى-٤

كامرىء القيس وغريه ويبعد جدا إن مل يستحل أن تصدر هذه األبيات الوعظية إن صح التعبري من 
  شاعر جاهلى قضى حياته بني اخلمر والنساء

 أن هذه األبيات منسوبة فعال إىل غري امرىء القيس ممن أدرك اإلسالم كما ذكر ذلك الذهىب رمحه -٥
  اهللا

)١/١١(  

  

فاظ ال يعين النقل على كل حال ، و وقوع التماثل أمر طبيعي إذ جاء  أن التماثل يف بعض األل-٦
  القرآن مبا تعهده العرب يف كالمها من أمثلة و استعارات و سوى ذلك من ضروب البالغة

(  أن الوليد بن املغرية شهد للقرءان بأنه ليس من جنس الشعر فضال عن أن يكون مقتبسا منه فقاال -٧
م بشعر العرب مىن وال بأشعار اجلن مىن واهللا ما يشبه الذى يقول شيئا من ذلك واهللا ما فيكم رجل أعل

(  
  . أن الشعراء الكبار كامرىء القيس حنلت عليهم قصائد بأكملها مل يقولوا منها حرفا واحدا -٨
  ))منتديات النور اإلسالمية )) + (( شبكة بن مرمي اإلسالمية(( 

  حول ثبوته: الشبهة الثالثة 



نصارى شبهات تتعلق بثبوت القرآن الكرمي ، فالنصارى يعتقدون أن القرآن كان عند وفاة النيب أثار ال
أي صلى اهللا ( بعد وفاته : " صلى اهللا عليه وسلم نصوصاً متنافرة و حدها عثمان ، يقول سوجيارت

ليفة عثمان اخل...كان يوجد عدد ال بأس به من نسخ القرآن املتداولة اليت مل تستقر بعد) عليه وسلم 
بعث عثمان إىل كل ... ألن نصوصاً كثرية من القرآن كانت موجودة ...كان عليه أن يوحد النصوص

، إن مل تكن متناقضة ...إقليم إسالمي بنسخة مما مت نسخه ، و أمر أن حترق مجيع املواد القرآنية األخرى
  ".فإين أستغرب ملاذا أمر بإحراقها ؟
بذلك أضاعوا علينا : " تصار عثمان يف مجعه للقرآن على حرف واحد و يقول احلداد اخلوري عن اق

معرفة ما كان يف األحرف الستة من مباينات و مناقضات و اختالفات بالنسبة إىل احلرف الذي أثبتوه و 
  ".اقتصروا عليه

جاج ، و قصد به املصحف الذي نقطه احل" اإلصدار الثالث للقرآن " و حتدث احلداد أيضاً عما أمساه 
  ".بن يوسف الثقفي ، و أراد احلداد أن يوهم بأن مثة تبديالً أو تغرياً طرأ على القرآن حينذاك

و حتدث النصارى عن إسقاط املسلمني لبعض اآليات و السور القرآنية كآية رجم الزاين وسورة احلفد و 
  " .رياً و هكذا فقد أسقط عثمان من الصحف قرآناً كث:"اخللع ، و يقول اخلوري معقباً 

)١/١٢(  

  

و للرد على هذه الشبهة شرح علماؤنا كيفية نزول القرآن و حفظه من قبل الصحابة يف عهد النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم و بعده

بقي القرآن حمفوظاً يف صدور احلفاظ من الصحابة وعلى اجللود وغريها إىل زمان اخلليفة : األمر األول 
 ويف حروب الردة قتل كثري من حفاظ القرآن من الصحابة فخشي أبو أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ،

 أن يذهب القرآن ويضيع يف صدور الصحابة ، فاستشار كبار الصحابة جلمع - رضي اهللا عنه -بكر
القرآن كامال يف كتابٍ واحد حىت يبقى حمفوظاً من الضياع ، وأوكل املهمة إىل جبل احلفظ زيد بن 

: عن زيد بنِ ثَابِت رضي اللَّه عنه قَالَ  ) ٤٩٨٦" ( صحيحه " خرج البخاري يف ثابت رضي اهللا عنه فأ
 هنع اللَّه يضكْرٍ رو بقَالَ أَب ، هدنطَّابِ عالْخ نب رمفَإِذَا ع ةامملِ الْيلَ أَهقْتكْرٍ مو بأَب لَ إِلَيسإِنَّ : أَر

يوم الْيمامة بِقُراِء الْقُرآن ، وإِني أَخشى أَنْ يستحر ] كثر: أي [إِنَّ الْقَتلَ قَد استحر : فَقَالَ عمر أَتانِي ، 
 آنعِ الْقُرمبِج رأْمى أَنْ تي أَرإِنو ، آنالْقُر نم ريكَث بذْهنِ فَياطواِء بِالْملُ بِالْقُرالْقَت . قُلْت : فكَي رمعل

 رم؟ قَالَ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لْهفْعي ئًا لَميلُ شفْعت : رملْ عزي فَلَم ، ريخ اللَّهذَا وه
: قَالَ أَبو بكْرٍ : قَالَ زيد .  رأَى عمر يراجِعنِي حتى شرح اللَّه صدرِي لذَلك ، ورأَيت في ذَلك الَّذي



 عبتفَت ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرل يحالْو بكْتت تكُن قَدو ، كهِمتلٌ ال ناقع ابلٌ شجر كإِن
 هعمآنَ فَاجكَلَّفُ: قال زيد . الْقُر لَو اللَّهنِيفَورا أَممم لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مالْجِب نلٍ مبقْلَ جونِي ن  

)١/١٣(  

  

 آنعِ الْقُرمج نم بِه . ؟ قَالَ : قُلْتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لْهفْعي ئًا لَميلُونَ شفْعت فكَي : وه
 ريخ اللَّهفَ. و رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه حري شلَّذرِي لدص اللَّه حرى شتنِي حاجِعركْرٍ يو بلْ أَبزي لَم

فَتتبعت الْقُرآنَ أَجمعه من الْعسبِ واللِّخاف وصدورِ الرجالِ ، حتى وجدت آخر . رضي اللَّه عنهما 
س رِهغَي دأَح عا مهأَجِد لَم ارِيصةَ الْأَنميزأَبِي خ عم ةبوالت ةور ) زِيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسر اَءكُمج لَقَد

 منِتا عم هلَيع (...فَّاهوى تتكْرٍ حأَبِي ب دنع فحالص تاَءةَ فَكَانرب ةماتى ختح هاتيح رمع دنع ثُم ، اللَّه 
 هنع اللَّه يضر رمع تةَ بِنفْصح دنع ثُم ،.  

احلجارة :واللخاف . جريد النخل ، كانوا يكشطون اخلوص ويكتبون يف الطرف العريض : العسب 
  .الرقاق 

ذ منهجا يف التثبت فكان ال يقبل أن وكان الصحايب زيد بن ثابت رضي اهللا عنه حيفظ القرآن ولكن اخت
  .يكتب آية إال أن يشهد على ذلك اثنني من الصحابة أما مسعاها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

)١/١٤(  

  

واستمر هذا املصحف بيد اخللفاء إىل زمن اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، وكان 
يف البالد وكانوا يقرؤون القرآن على حسب ما مسعوه من رسول اهللا الصحابة رضي اهللا عنهم قد تفرقوا 

صلى اهللا عليه وسلم من األحرف السبعة ، فكان تالميذهم يقرأ كل واحد منهم على حسب ما أقرأه 
وكان التلميذ إذا مسع قارئاً يقرأ خبالف قراءته أنكر عليه وخطأه وهكذا حىت خشي بعض . شيخه 

بني التابعني ومن بعدهم فرأى أن جيمع الناس على حرف واحد وهو لغة قريش الصحابة أن حتدث فتنة 
اليت نزل القرآن عليها أوالً لرفع اخلالف وحسم األمر فاستشار عثمان رضي اهللا عنه فوافق على هذا 

  .الرأي 

)١/١٥(  

  



يمان قَدم علَى عثْمانَ وكَانَ عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ حذَيفَةَ بن الْ) ٤٩٨٨" (صحيحه"فروى البخاري يف 
يغازِي أَهلَ الشأْمِ في فَتحِ إِرمينِيةَ وأَذْربِيجانَ مع أَهلِ الْعراقِ فَأَفْزع حذَيفَةَ اختلَافُهم في الْقراَءة فَقَالَ 

هذه رِكأَد نِنيمؤالْم ريا أَمانَ يثْمعفَةُ لذَيى حارصالنو ودهالْي الفتابِ اختي الْكفُوا فلتخلَ أَنْ يةَ قَباُألم 
فَأَرسلَ عثْمانُ إِلَى حفْصةَ أَنْ أَرسلي إِلَينا بِالصحف ننسخها في الْمصاحف ثُم نردها إِلَيك فَأَرسلَت بِها 

نَ فَأَمر زيد بن ثَابِت وعبد اللَّه بن الزبيرِ وسعيد بن الْعاصِ وعبد الرحمنِ بن الْحارِث حفْصةُ إِلَى عثْما
 متأَن ملَفْتتإِذَا اخ الثَّالثَة نييشالْقُر طهلرانُ لثْمقَالَ عو فاحصي الْما فوهخسامٍ فَنشنِ هب ثَابِت نب ديزو

في شيٍء من الْقُرآن فَاكْتبوه بِلسان قُريشٍ فَإِنما نزلَ بِلسانِهِم فَفَعلُوا حتى إِذَا نسخوا الصحف في 
م فحصلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمسأَرةَ وفْصإِلَى ح فحانُ الصثْمع در فاحصالْم نم اهوا سبِم رأَموا وخسا نم

 عمس نِ ثَابِتب ديز نةُ بارِجنِي خربأَخابٍ وهش نقَالَ اب قرحأَنْ ي فحصم أَو يفَةحي كُلِّ صف آنالْقُر
مصحف قَد كُنت أَسمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه زيد بن ثَابِت قَالَ فَقَدت آيةً من الْأَحزابِ حني نسخنا الْ

علَيه وسلَّم يقْرأُ بِها فَالْتمسناها فَوجدناها مع خزيمةَ بنِ ثَابِت الْأَنصارِي من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما 
هلَيع وا اللَّهداهع  

)١/١٦(  

  

  .حقْناها في سورتها في الْمصحف فَأَلْ
وبذلك انقطع اخلالف واتفقت الكلمة وبقي القرآن متواترا وحمفوظا يف صدور الرجال إىل يوم القيامة 

)) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون : (( وكان هذا من حفظ اهللا تعاىل لكتابه مصداقاً لقوله تعاىل 
  )) اإلسالم سؤال وجوابنقال عن موقع ((٩/احلجر

أن األساس الذي حفظ القرآن ، واعتمد عليه املسلمون هو حفظ الصدور والسطور ، و : األمر الثاين
و قد نزل القرآن الكرمي .قد كان االهتمام بتدوين القرآن يف الصحف أمراً متمماً موثقاً حلفظ الصدور

، فكان صلى اهللا عليه وسلم إذا نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم خالل ثالث و عشرين سنة 
السورة أو بعضها أمر الصحابة بكتابتها و وضعها يف مكاا بني سور القرآن وآياته ، و كان له كتاب 

و تويف رسول اهللا و ملا جيمع هذا الكتاب املكتوب يف مصحف واحد ، و ذلك .خمتصون بكتابة الوحي
  . علم ترتيب السور واآلياتلتتابع الوحي و عدم انقطاعه ، و إن كان قد

و قد كان أصل ترتل القرآن على حرف واحد ، فأشفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمته 
يا جربيل إين بعثت إىل أميني، منهم العجوز ، والشيخ الكبري، و الغالم و اجلارية ، والرجل الذي :"فقال

ل القرآن على سبعة أحرف قال صلى اهللا عليه فاستجاب اهللا له و جعل نزو....." مل يقرأ كتاباً قط
، " أقرأين جربيل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده و يزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف : " وسلم 



إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن : " و يف رواية أخرى أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك ...و إن أميت ال تطيق ذلك. فاته و مغفرته فقال أسأل اهللا معا. على حرف

انظر ) صحيح: (حتقيق األلباين " . القرآن على سبعة حروف ، فأميا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا 
   يف صحيح اجلامع٦٥: حديث رقم

)١/١٧(  

  

 سبعة أحرف ، على أي حرف أنزل القرآن على:" و حذر رسول اهللا من املراء يف األحرف السبع فقال
 يف ٤٤٤٤: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين " . قرأمت أصبتم ، فال متاروا ، فإن املراء كفر 

  .صحيح اجلامع
و خرب نزول القرآن على سبعة أحرف خرب متواتر أراد اهللا به التيسري على األمة عند قراءا للقرآن 

ة و غريها ما يفهم منه أن هذه األحرف كانت نصوصاً خمتلفة ، بل الكرمي ، و ليس يف األحاديث السابق
  .غاية ما فيه هو التسهيل يف قراءة القرآن

و قد ذكر علماؤنا أن األحرف هي وجوه يف القراءة توافق لغات العرب مع السماح ببعض اإلبدال 
عىن أو ترادفها من حلروف بعض الكلمات أو إبدال بعض الكلمات بدالً لكلمات أخرى تقارا يف امل

  .غري مضادة و ال تناقض
و يفهم من احلديث أن ما فعله عثمان هو نسخ صحف أيب بكر مع إعادة رسم الكتابة و جعلها حسب 
لغة قريش ، و أمهل اجلمع األخري من األحرف السبعة ما تعارض مع الرسم العثماين ، و ليس يف ذلك 

 األول و هو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف و إمهال لنص القرآن ، بل عاد الصحابة لألصل
الرخصة اليت أنزل اهللا من أجلها بقية األحرف، و الذي دعا الصحابة هلذا الصنيع خوفهم من تفرق 

األمة و اختالفها بسبب هذه الرخصة اليت فات حملها ، و اليت وقع الناس جلهلهم حبكمتها يف املراء الذي 
  .عليه وسلم منهحذر رسول اهللا صلى اهللا 

ال تقولوا يف عثمان : " و قد كان فعل عثمان رضي اهللا عنه بإمجاع الصحابة يقول علي رضي اهللا عنه 
  " .إال خرياً ، فواهللا ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال عن مأل منا 

نت قد و قد امتثلت األمة طائعة ألمر خليفتها، فأحرقوا ما يف أيديهم من الصحف واملصاحف اليت كا
كتبت قبل العرضة األخرية ففيها ما نسخت تالوته ،كما فيها بعض األجزاء الناقصة اليت خيشى أن يظن 

  .بعد برهة بأا هي الصحيح فقط 

)١/١٨(  

  



و امتثال الصحابة و فعلهم إقرار لعثمان على صحة ما فعله، و دليل على أن ما فعله عثمان هو إعادة 
ن يف فعله شائبة لثاروا عليه ، كما ثار عليه البعض حني وىل بعض نسخ مصحف أيب بكر ، و لو كا

أقاربه ، و من املعلوم أن عثمان مل يأمر عماله مبتابعة الناس يف بيوم و معرفة من أحرق و من مل حيرق ، 
  .فقد فعل املسلمون ذلك مبحض إرادم 

 أيب بكر ، لذا اسقط منه كل و ما أثبته عثمان يف مصحفه هو العرضة األخرية كما أثبتها مصحف
و الذين { قلت لعثمان :" منسوخ تالوة ، و مما يدل على دقة عثمان يف مجعه أن عبد اهللا بن الزبري يقول
قد نسختها اآلية األخرى } يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية ألزواجهم متاعاً إىل احلول غري إخراج 

فلم يرفع عثمان اآلية و هي "  ال أغري شيئاً منه عن مكانهيا ابن أخي: فلم تكتبها ؟ أو تدعها ؟ قال
  .٢٣٤: منسوخة بآية سورة البقرة رقم

  حول إدعاءات حتريف القرآن الكرمي
  فيض الرمحن يف الرد علي من ادعي أن الفاحتة قد مت حتريفها بواسطة عبد امللك بن مروان: أوال

لنيب وأَبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد كانوا  أن ا- بلغه-))) و أكرر ((( عن الزهرِي أنه بلغه 
  ملك هو مروان: وأول من أحدث: يقرؤون مالك يومِ الدينِ قال الزهري

  :و للرد نقول
إن صيغة احلديث كافية ىف رد هذا الكالم حيث مل يذكره الزهرى مسندا بل كل ما ىف األمر أنه بلغه -١

  .كذا وكذا 
مروان عنده علم بصحة ما قرأه، مل يطلع عليه ابن شهاب :  معلقا علي ما قاله الزهري قال ابن كثري-٢

  أي أن الذي قاله الزهري خطأ و قوله ليس مسندا و السؤال االن ما دليل ما قاله ابن كثري؟؟

)١/١٩(  

  

ينِ بدون ألف ملك يومِ الد:  وردت الروايات أيضا عند من أخرج خرب الزهري بأن النيب كان يقرأ-٣
بِسم اِهللا الرحمنِ الرحيمِ الْحمد ِهللا رب الْعالَمني الرحمنِ : عن أُم سلَمةَ أَنها ذَكَرت قراءةَ رسولِ اِهللا

 صلى اهللا عليه كَانَ رسولُ اِهللا: الرحيمِ ملك يومِ الدينِ ،يقطِّع قراءته آيةً آيةً وعنها أيضا أا قالت
الْحمد ِهللا رب الْعالَمني ، ثُم يقف، الرحمنِ الرحيمِ ، ثُم يقف، وكَانَ : وسلم يقَطِّع قراءته، يقُولُ

  ملك يومِ الدينِ: يقْرؤها
هذا الرسم حمتمل هكذا دون ألف، و) ملك (  أن املصاحف العثمانية اتفقت مجيعها على رسم -٤

  .للقراءتني باملد والقصر مجيعا 
   فيض الرب يف الرد على من ادعى أن هناك سورتني زائدتني يف مصحف أيب بن-:ثانيا



  :كعب 
ونثين عليك وال . اللهم إنا نستعينك ونستغفرك: يف قراءة أُبي بن كعبٍ:  عن األعمش أنه قال-١

نرجو . وإليك نسعى وحنفد. ولك نصلي ونسجد. ياك نعبداللهم إ. وخنلع ونترك من يفجرك. نكفرك
  إن عذابك بالكفار ملحق. رمحتك وخنشى عذابك

كتب أُبي بن كعبٍ يف مصحفه فاحتة الكتاب واملعوذتني، واللهم إنا نستعينك، :  عن ابن سريين قال-٢
عوذتني وعن أُبي بن كعبٍ واللهم إياك نعبد، وتركهن ابن مسعود، وكتب عثمان منهن فاحتة الكتاب وامل

  أنه كان يقنت بالسورتني، فذكرمها، وأنه كان يكتبهما يف مصحفه
بسم اهللا : يف مصحف ابن عباس قراءةُ أُبي بن كعبٍ وأيب موسى:  عن عبد الرمحن بن أبزى أنه قال-٣

.  ونترك من يفجركوخنلع. ونثين عليك اخلري وال نكفرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. الرمحن الرحيم
إن . خنشى عذابك ونرجو رمحتك . وإليك نسعى وحنفد. ولك نصلي ونسجد. اللهم إياك نعبد: وفيه

  عذابك بالكفار ملحق

)١/٢٠(  

  

عن عمر بن اخلطاب أنه قنت بعد :  كما ورد أن بعض الصحابة كان يقنت بِهاتني السورتني-٤
وخنلع . ونثين عليك وال نكفرك. م إنا نستعينك ونستغفركالله. بسم اهللا الرمحن الرحيم: الركوع، فقال

وإليك نسعى . ولك نصلي ونسجد. اللهم إياك نعبد. بسم اهللا الرمحن الرحيم. ونترك من يفجرك
  إن عذابك اجلد بالكافرين ملحق. نرجو رمحتك وخنشى عذابك. وحنفد

  :و للرد علي هؤالء نقول 
  لنضرب املثال فقط ال أكثر الرواية األويل من كتاب مل تثبت صحة أى من هذه الروايات و-١

أو ال يعرفون يف ....غريب احلديث و األثر البن االثريفكالعادة النصاري ال يعرفون أي حديث يؤخذ به 
  علم احلديث أصال

  ولو ثيتت صحة هذا األثر فهل القنوت من القرآن ؟-٢
لتأويل واملعاين واألدعية، اعتمادا على أنه ال  كان الصحابة يثبتون يف مصاحفهم ما ليس بقرآن من ا-٣

  .يشكل عليهم أنها ليست بقرآن و هذا ما فعله أيب بن كعب 
 بعض هذا الدعاء كان قرآنا منزالً، مث نسخ، وأُبيح الدعاء به، وخلط به ما ليس بقرآن، فكان -٤

  إثبات أُبي هلذا من باب الدعاء
ه اليت رواها نافع وابن كثري وأبو عمرو، وغريهم، وليس فيها سورتا  نقل عن أيب بن كعب قراءت-٥

  كما هو معلوم-احلفد واخللع 



   كما أن مصحفه كان موافقًا ملصحف اجلماعة-٦
قد رأيت مصحف أنسٍ بالبصرة، عند قومٍ من ولده، فوجدته مساويا ملصحف : قال أبو احلسن األشعري

  طُّ أنسٍ وإمالء أُبي بن كعباجلماعة، وكان ولد أنسٍ يروي أنه خ
  : فيض املعبود يف الرد على شبهة مصحف ابن مسعود -:ثالثا

عن زر بن حبيش قال قلت أليب بن كعب إن ابن مسعود كان ال يكتب )) يف مسند اإلمام أمحد وهو 
م قال املعوذتني يف مصحفه فقال أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين أن جربيل عليه السال

له قل أعوذ برب الفلق فقلتها فقال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النيب صلى اهللا عليه 
  ))وسلم 

)١/٢١(  

  

وقد روي الطرباين يف األوسط ان ابن مسعود قال مثل قول أيب أي ان ابن مسعود أثبت كوما من 
  !!!القرآن 

عند )) اقالب (( ث الطرباين هو ايب بن كعب و حدث و هنا ثار أحدهم فقال بل إن القائل يف حدي
و رمبا يكون القائل هو أيب و حدث انقالب عند (( الراوي و استدل مبا قاله احلافظ يف الفتح حني قال 

  ))الراوي 
  :واجلواب 

 أن ابن حجر يقول هذا من وجهة نظر اجلمع بني احلديثني و مل يؤكد ابن حجر القول بأن احلديث -
ووقع يف االوسط ان ابن مسعود ايضا قال ((و نص قول ابن حجر )) لعل (( لي راويه بل قال انقلب ع

  ))مثل ذلك و املشهور انه من قول ايب فرمبا يكون انقالب من الراوي 
  !!!!فاستخدم أهل اجلهل كلمة رمبا علي اا تأكيد 

ي مل يرد فيها تصريح بقول  كل االحاديث يف هذه القصة هي عن زر بن حبيش و كلها علي لسانه أ-
  .من ابن مسعود 

  ......ان املعوذتني : ال يوجد حديث واحد مثال يقول عن زر عن ابن مسعود انه قال : مثال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم عن زر قال قلت أليب إن أخاك :  ىف مسند االمام امحد-

م وليسا يف مصحف ابن مسعود كان يرى ابن مسعود قال نع: حيكهما من املصحف فلم ينكرقيل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوذ ما احلسن واحلسني ومل يسمعه يقرؤمها يف شيء من صالته فظن 
أما رقية وأصر على ظنه وحتقق الباقون كوما من القرآن فأودعومها إياه وهذا احلديث هو تفسري من 

ما ليستا قرآناوملاذا ظن؟؟ النه مل يسمع النيب يقرأ ما يف ا))) ظن ((( زر و سفيان ان ابن مسعود 



  الصالة
ومجيع هذه االحاديث هي كما ذكرنا من طريق زر بن حبيش و زر كان كثريا يسأل ابن مسعود يف 

املسألة فال يفهم منه فيعود ايل أيب بن كعب فيسأله إما لزيادة يف الفهم أو التأكد ومثال ذلك من مسند 
  حديث ليلة القدر:د ايضا االمام امح

)١/٢٢(  

  

النووي يف شرح املهذب :إذن فهذه األحاديث الواردة يف ذكر املعوذتني كلها استنتاج من زر لذا فإن 
اي (( وابن حزم يف احمللي و فخر الرازي يف أوائل تفسريه و الباقالين قد امجعوا علي ان هذه االحاديث 

  )) املنت أقصد و ليس السند طبعا يف((شاذة )) أحاديث مسند األمام أمحد
  :و اليكم دليلهم 

 يف أسانيد القراءات العشر قراءات تدور علي عبد اهللا بن مسعود و مل جند يف هذه القراءات إنكارا -١
قراءة ايب عمرو البصري وعاصم بن ايب النجود ومحزة بن : للمعوذتني و أصحاب هذه القراءات هم 

الكسائي ويعقوب بن اسحاق احلضرمي وخلف بن هشام البزار فان حبيب الزيات وعلي بن محزة 
النشر يف القراءات العشر !!! (( أحدهم مل ينكر املعوذتني رغم أن كلهم أخذوا عن عبد اهللا بن مسعود 

((  
   ليس لدينا حديث واحد صريح يقول فيه ابن مسعود أنه ينكر فيه املعوذتني-٢
 و قيل تعلمه بعد وفاة النيب و قيل مات و مل خيتمه وهذا قول  ابن مسعود مل حيفظ القرآن كامال-٣

القرطيب أي ان ابن مسعود كان قارئا ومل يكن حافظا مثل زيد بن ثابت لذلك يكون األخذ عن ابن 
 سورة فان زيدا ٧٠مسعود يف القراءة و ليس يف احلفظ فان كان ابن مسعود أخذ من فم رسول اهللا 

هللا عليه و سلم فعدم وجودها ىف مصحفه إن صح ذلك ليس ألنه ينكرها بل أخذ القرآن كله منه صلي ا
  -صلى اهللا عليه وسلم-ألا مل تكن من السبعني سورة الىت أخذها من فم النىب 

 مصحف ابن مسعود مل يكن مصحفا جامعا و إمنا كتب فيه بعض السور و مل يكتب أخري و مثال -٤
  ذلك عدم كتابته للفاحتة

 مسعود كان مصحفا خاصا به و كان يكتب فيه ما مسعه من النيب يف الصالة فقط و  مصحف ابن-٥
  :الدليل علي ذلك 

 ترتيب السور يف مصحفه البقرة مث النساء مث آل عمران و ذلك ألن النيب صلي م يف قيام الليل ذا -أ
  الترتيب

)١/٢٣(  



  

قال ملا سئل ملاذا ال تكتب الفاحتة؟ قال لو  عدم كتابة ابن مسعود للفاحتة أكرب دليل علي هذا فقد -ب
شئت ان أكتبها لكتبتها يف أول كل سورة و هو ما يثبت أن ابن مسعود كان يكتب ما مسعه من 

  الرسول فقط يف الصالة
فما هي مصاحف )) و كان حيكهما من مصاحفه((  ومما يثبت ضعف هذه الروايات قول الراوي -٦

عنه اكثر من مصحف؟؟ واذا كان هو الذي كتبهم فلماذا حيك ما ابن مسعود؟؟ هل كتب رضي اهللا 
  كتبه؟؟ أو باألحري ملاذا يكتب ما حيك؟؟

 ملاذا مل ينتشر انكار ابن مسعود علي عثمان أو زيد رضي اهللا عنهم يف ذلك؟ و مل نسمع أحدا من -٨
  الصحابة ينكر عليه أو أنه ينكر علي أحد من الصحابة؟؟

  :فأجاب بقوله )) و كان حيكهما من مصاحفه(( ه األحاديثأما من ذهب لتصحيح هذ
..... قل أعوذ برب الفلق:  أن املقصود باملعوذتني هواللفظ أي أن املكتوب مثال كان املعوذتني -١

  :فكان ابن مسعود يأمر حبك اللفظ و ليس حك السورة نفسها و الدليل علي ذلك 
سورة كذا و كذا و سورة : هيم مبصحف يل مكتوب فيه روي ابن أيب داود عن أيب مجرة قال أتيت ابرا

  فقال ابراهيم امح هذا، كذا كذا آية 
  فإن ابن مسعود كان يكره هذا و يقول ال ختلطوا بكتاب اهللا ما ليس منه

فذهبوا إىل أن قصده رضي اهللا عنه كان )) يف املعوذتني )) ان صح (( و هو نفس لفظ ابن مسعود (( 
قل أعوذ برب (( لسورة خصوصا أنه مل يرد التصريح أبدا يف أي حديث بقوله حك االسم وليس حك ا

ذهب صاحب مناهل العرفان إىل أن ابن مسعود رآها )) الفلق أو قل أعوذ برب الناس ليستا من القرآن 
مناهل العرفان .... ((مكتوبة يف غري موضعها أو مكتوبة خطأ فأمر حبكها أي فساد تأليف أو فساد نظم

((  
  ))تفسري الرازي........((ذهب الرازي أنه أنكر مث تواتر عنده ذلك فأثبتهاو 

اخلالصة أنه ليس هناك دليل واحد علي إنكار ابن مسعود للفاحتة أو املعوذتني سواء عند البخاري أو 
  غريه و كل هذه األدلة هي تدل علي أحد أمرين

  د إما شذوذ منت احلديث و هذا يف حديث مسند اإلمام أمح-١

)١/٢٤(  

  

   إما شذوذ تأويله-٢
و أما حديث البخاري فقد ورد لفظه مبهما و ال يفسر حديث البخاري أحاديث شاذة املنت أو ال 



  يفسرها حديث بتأويل شاذ
  و بذلك تكون حجتهم واهية

  : سورة الوالية أو النورين -:رابعا
رمي ، واليقدر أن يذكر ذلك بإسناد هذه السورة ال ميلك صاحبها غري جمرد الدعوى أا من القرآن الك

ال يقدر أن يذكر ذلك باسناد واحد ولو كان ضعيفاً ، وإمنا افتراها : واحد ولو كان ضعيفاً ، نكرر 
مفترٍ فنسبها إىل أا مما أسقطه الصحابة من القرآن ، فتبعه أصحاب الضاللة من بعده من أشياعه على 

  .مون إليه كذبه وإفكه ألم حسبوا فيه نصر ما ينت
وإال فهل يستطيعون أن يأتوا بإسناد واحد هلذه النصوص املسماه بسورة الوالية ؟؟ ومن املعروف أن 

  شروط قبول القراءة ثالثة
   موافقة وجه من وجوه النحو-٣ موافقة الرسم العثماىن -٢ التواتر -١

  : حديث الداجن -:خامسا
كبري عشرا ولقد كان يف صحيفة حتت سريري فلما لقد نزلت آية الرجم ورضاعة ال: عن عائشة قالت 

  .مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتشاغلنا مبوته دخل داجن فأكلها
 والطرباين يف ٨/٦٤ وأبو يعلى يف مسنده ٤/١٧٩:  والدارقطين١/٦٢٥احلديث رواه اإلمام ابن ماجه 

 الصحيحني، وأورده ابن حزم يف  وابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث، وأصله يف٨/١٢معجمه األوسط 
  . وقال هذا حديث صحيح١١/٢٣٦احمللى 

إن التشريع اإلسالمي يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم مر : ولبيان هذا احلديث وتوضيحه نقول
مبراحل عدة حىت وفاته صلى اهللا عليه وسلم، ومن ذلك وقوع النسخ لبعض األحكام واآليات، والنسخ 

  .رفع الشارع حكماً منه متقدماً حبكم منه متأخر: نهعرفه العلماء بأ

)١/٢٥(  

  

والقرآن الكرمي رد على هؤالء وأمثاهلم يف شأن النسخ رداً صرحياً، ال يقبل نوعاً من أنواع التأويل 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن : (السائغ لغة وعقالً، وذلك يف قوله تعاىل 

فبني سبحانه أن مسألة النسخ ناشئة عن مداواة وعالج مشاكل ] ١٠٦:البقرة)[ على كل شيء قديراهللا
مث عقب ) نأت خبري منها أو مثلها: (الناس، لدفع املفاسد عنهم وجلب املصاحل هلم، لذلك قال تعاىل

ما لكم من دون أمل تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض و*أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير: (فقال
  :والنسخ ثالثة أقسام) اهللا من ويل وال نصري

..) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة(نسخ التالوة مع بقاء احلكم، ومثاله آية الرجم وهي: األول



  .فهذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه
ا نزل من القرآن عشر كان فيم: (ومثاله قول عائشة رضي اهللا عنها: نسخ احلكم والتالوة معاً: الثاين

فاجلملة األوىل منسوخة يف التالوة واحلكم، ) رضعات معلومات حيرمن، مث نسخ خبمس معلومات حيرمن
  .أما اجلملة الثانية فهي منسوخة يف التالوة فقط، وحكمها باق عند الشافعية

يف صحيفة حتت (أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تالوة ...........) ولقد كان: (وقوهلا رضي اهللا عنها
الشاة يعلفها الناس من منازهلم، وقد يقع على غري الشاة من كل ما يألف البيوت من : والداجن) سريري

  .الطري وغريها
فصح نسخ لفظها، وبقيت الصحيفة اليت كتبت فيها كما قالت عائشة : (قال ابن حزم رمحه اهللا تعاىل

وبرهان هذا أم قد حفظوها، فلو كانت : ىل أن قالإ.. رضي اهللا عنها فأكلها الداجن، وال حاجة إليها
  .)مثبتة يف القرآن ملا منع أكل الداجن للصحيفة من إثباا يف القرآن من حفظهم وباهللا التوفيق

  :وقال ابن قتيبة
فإن كان العجب من الصحيفة فإن الصحف يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلى ما كتب به (

  .نوا يكتبونه يف اجلريد واحلجارة واخلزف وأشباه هذاالقرآن، ألم كا

)١/٢٦(  

  

وإن كان العجب من وضعه حتت السرير فإن القوم مل يكونوا ملوكاً فتكون هلم اخلزائن واألقفال 
والصناديق، وكانوا إذا أرادوا إحراز شيء أو صونه وضعوه حتت السرير ليأمنوا عليه من الوطء وعبث 

ف حيرز من مل يكن يف مرتله حرز وال قفل وال خزانة، إال مبا ميكنه ويبلغه وجده، الصيب والبهيمة، وكي
ومع النبوة التقلل والبذاذة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرقع ثوبه، وخيصف نعله، ويصلح خفه، 

  "إمنا أنا عبد آكل كما يأكل العبد: "ويقول
، فما يعجب من أكل الشاة تلك الصحيفة، وهذا وإن كان العجب من الشاة فإن الشاة أفضل األنعام

الفأر شر حشرات األرض، يقرض املصاحف ويبول عليها، ولو كانت النار أحرقت الصحيفة أو ذهب 
  .ا املنافقون كان العجب منهم أقل

وقد أجاب أهل العلم عن هذا احلديث بأجوبة أبسط من هذا يرجع فيها إىل أقواهلم ملن أراد املزيد، 
ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه : (اهللا تعاىل إذ يقولوصدق 
فلله احلمد واملنة، فنحن على يقني أنه ال خيتلف مسلمان يف أن اهللا تعاىل افترض ] ٨٣:النساء)[منهم

يا أيها : (ل تعاىلالتبليغ على رسول صلى اهللا عليه وسلم، وأنه عليه الصالة والسالم قد بلغ كما أمر، قا
  ]٦٧:املائدة)[الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته



فصح أن اآليات اليت ذهبت لو أمر رسول ] ٩:احلجر)[إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون: (وقال تعاىل
رها موته، كما مل يضر اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبليغها لبلغها، ولو بلغها حلفظت، ولو حفظت ما ض

موته عليه السالم كل ما بلغ من القرآن، وإن كان عليه السالم مل يبلغ أو بلغه ولكن مل يأمر أن يكتب 
  .يف القرآن فهو منسوخ بتبيني من اهللا تعاىل، ال حيل أن يضاف إىل القرآن

   إدعاء أن احلجاج زاد ىف القرءان-:ساسا

)١/٢٧(  

  

عله على وضع النقط، و مل يصنع سوى ذلك ، و لو صنع باطالً لشنع عليه و أما احلجاج فقد اقتصر ف
أعداؤه يف عهد بين أمية مث بنو العباس ، و لكان فعله من األمور اليت يستمسك ا أعداء دولته ، لكن 

و احلجاج مل يباشر بنفسه كتابة املصحف ، بل أمره بعض احلاذقني بذلك ، وإليك .شيئاً من ذلك مل يكن 
  :قصة كاملة ال

 -وسواء أكان هذا أم ذاك فإن إعجام ... واملعروف أن املصحف العثماين مل يكن منقوطاً :قال الزرقاين 
 املصاحف مل حيدث على املشهور إال يف عهد عبد امللك بن مروان ، إذ رأى أن رقعة -تنقيط : أي 

للغة وبدأ اللبس واإلشكال يف اإلسالم قد اتسعت واختلط العرب بالعجم وكادت العجمة متس سالمة ا
قراءة املصاحف يلح بالناس حىت ليشق على السواد منهم أن يهتدوا إىل التمييز بني حروف املصحف 
وكلماته وهي غري معجمة ، هنالك رأى بثاقب نظره أن يتقدم لإلنقاذ فأمر احلجاج أن يعىن ذا األمر 

نصر بن عاصم الليثي ، : لني يعاجلان هذا املشكل مها طاعة ألمري املؤمنني رج" احلجاج " اجللل ، وندب 
وحيىي بن يعمر ، وكالمها كفء قدير على ما ندب له ، إذ مجعا بني العلم والعمل والصالح والورع 
واخلربة بأصول اللغة ووجوه قراءة القرآن ، وقد اشتركا أيضاً يف التلمذة واألخذ عن أيب األسود 

يخني فقد جنحا يف هذه احملاولة وأعجما املصحف الشريف ألول مرة ونقطا الدؤيل، ويرحم اهللا هذين الش
مجيع حروفه املتشاة ، والتزما أال تزيد النقط يف أي حرف على ثالث ، وشاع ذلك يف الناس بعد فكان 

  .له أثره العظيم يف إزالة اإلشكال واللبس عن املصحف الشريف 
د الدؤيل ، وإن ابن سريين كان له مصحف منقوط نقطه إن أول من نقط املصحف أبو األسو: وقيل 

حيىي بن يعمر ، وميكن التوفيق بني هذه األقوال بأن أبا األسود أول من نقط املصحف ولكن بصفة فردية 
، مث تبعه ابن سريين ، وأن عبد امللك أول من نقط املصحف ، ولكن بصفة رمسية عامة ذاعت وشاعت 

  . واإلشكال عنهم يف قراءة القرآن بني الناس دفعاً للبس ،

)١/٢٨(  

  



   ) .٢٨١ ، ٢٨٠ / ١" ( مناهل العرفان " 
  :فإليك الرواية فيه واحلكم عليها : البن أيب داود " املصاحف "  وأما ما جاء يف كتاب -

عن عباد بن صهيب عن عوف بن أيب مجيلة أن احلجاج بن يوسف غير يف مصحف عثمان أحد عشر 
  " .لَم يتسنه " بغري هاء ، فغريها } مل يتسن وانظر  { ٢٥٩: كانت يف البقرة : ل حرفاً ، قا

هو  { ٢٢: وكانت يف يونس " شرعةً ومنهاجاً " ، فغيرها } شريعة ومنهاجاً  { ٤٨: وكانت يف املائدة 
أنا " ، فغيرها } ويله أنا آتيكم بتأ { ٤٥: وكانت يف يوسف " . يسيركُم " ، فغيرها } الذي ينشركم 

  " .معيشتهم " ، فغيرها } حنن قسمنا بينهم معايشهم  { ٣٢: أُنبِئُكُم بِتأوِيله وكانت يف الزخرف 
  ..اخل ... }بِضننيٍ { ، فغيرها } وما هو على الغيب بظنني  { ٢٤: وكانت يف التكوير 

   ) .٤٩ص ( للسجستاين " املصاحف " كتاب 
  .وهو متروك احلديث " عباد بن صهيب " اية ضعيفة جداً أو موضوعة ؛ إذ فيها وهذه الرو

كان : متروك ، وقال ابن حبان : ذهب حديثه ، وقال البخاري والنسائي وغريمها : قال علي بن املديين 
ل الذهيب قدرياً داعيةً ، ومع ذلك يروي أشياء إذا مسعها املبتدئ يف هذه الصناعة شهد هلا بالوضع ، وقا

   ) .٢٨ / ٤( للذهيب " ميزان االعتدال " انظر . أحد املتروكني : 
ومنت الرواية منكر باطل ، إذ ال يعقل أن يغير شيئاً من القرآن فيمشي هذا التغيري على نسخ العامل كله ، 

ونقد  أنكرها - الشيعة -بل إن بعض من يرى أن القرآن ناقص غري كامل من غري املسلمني كالرافضة 
  :متنها 

)١/٢٩(  

  

هذه الدعوى تشبه هذيان احملمومني وخرافات اانني واألطفال ، فإنّ :  وهو من الرافضة -قال اخلوئي 
احلجاج واحد من والة بين أُمية ، وهو أقصر باعاً وأصغر قدراً من أن ينال القرآن بشيٍء ، بل هو أعجز 

ومن أين له ! كيف يغري ما هو أساس الدين وقوام الشريعة ؟من أن يغير شيئاً من الفروع اإلسالمية ، ف
القدرة والنفوذ يف مجيع ممالك اإلسالم وغريها مع انتشار القرآن فيها ؟ وكيف مل يذكر هذا اخلطب 

العظيم مؤرخ يف تارخيه ، وال ناقد يف نقده مع ما فيه من األمهية ، وكثرة الدواعي إىل نقله ؟ وكيف مل 
حد من املسلمني يف وقته ؟ وكيف أغضى املسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد يتعرض لنقله وا

احلجاج وانتهاء سلطته ؟ وهب أنه متكّن من مجع نسخ املصاحف مجيعها، ومل تشذّ عن قدرته نسخةٌ 
واحدةٌ من أقطار املسلمني املتباعدة ، فهل متكّن من إزالته عن صدور املسلمني وقلوب حفظة القرآن 

  ).٢١٩ص (البيان يف تفسري القرآن.دهم يف ذلك الوقت ال حيصيه إالّ اهللا وعد
فغري " : ما غيره احلجاج يف مصحف عثمان " وأما ما قيل عن اإلمام السجستاين من أنه ألَّف كتاباً امسه 



صحيح بل كذب ظاهر ، وكل ما هنالك أن اإلمام السجستاين ترجم للرواية سالفة الذكر عن احلجاج 
  ) .باب ما كتب احلجاج بن يوسف يف املصحف : ( وله بق

وعلى هذا فإنه ال ميكن أن يعتمد على هذا الرواية حبال من األحوال ، ويكفي يف تكذيبها أنه مل يثبت 
حىت اآلن أن أحداً جنح يف حماولة لتغيري حرف واحد ، فلو كان ما روي صحيحاً ألمكن تكراره خاصة 

شدة الكيد من أعدائهم ، بل مثل هذه الشبهات اليت تثار هي أحد األدلة يف عصور ضعف املسلمني و
على بطالن هذه الدعاوى ، وأن األعداء قد عجزوا عن مقارعة حجج القرآن وبيانه فلجؤوا للطعن فيه 

  .واهللا أعلم

)١/٣٠(  

  

ن نظم القرآن إ:" ، فقال "حياة حممد " وقد صدق وليم موير حني قال مافند دعاوي النصارى يف كتابه 
وحمتوياته تنطق يف قوة بدقة مجعه ، فقد ضمت األجزاء املختلفة بعضها إىل بعض ببساطة تامة ، ال تعسف 

فيها وال تكلف وال أثر ألحد يف هذا اجلمع سوى التأكد واملراجعة لكل ما كتب ، وهو يشهد بإميان 
ه اآليات املقدسة ووضع بعضها إىل اجلامع وإخالصه ملا جيمع ، فهو مل جيرؤ على أكثر من تناول هذ

  " .جانب بعض 
عبد اهللا الفقيه شبكة بن مرمي . ما كتبه الدكتور)) +(( نقال عن موقع اإلسالم سؤال وجواب(( 

  ))اإلسالمية 
  :الشبهة الرابعة 

  حول ما ظاهره التعارض ىف القرءان الكرمي
  من التناقضات اليت ختيلها النصارى يف آيات القرآن الكرمي

فهو يثبت النسخ يف } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها {  التناقض بني قوله تعاىل -١
و ال تناقض } و اتل ما أوحي إليك من ربك ال مبدل لكلماته { القرآن، و يرونه مناقضاً لقوله تعاىل 

ما تذكر الثانية أن أحداً غري فاآلية األوىل تتحدث عن نسخ اهللا بعض األحكام وفقاً ملصلحة العباد ، في
  .اهللا ال يستطيع أن يبدل كلماته 

{ وبني قوله تعاىل } يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون {  توهم النصارى تناقضاً يف قوله تعاىل -٢
لكن العلماء ال . اختلفت اآليتان يف مقدار يوم القيامة: وقالوا} يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة 

   تناقضاًيرونه
أرسلت مخسني رسالة ، و :  ألن العدد ال مفهوم له يف النصني ، بل يراد منه الكثرة كما يقول الرجل-أ

  .و مراده الكثرة . أتيتك عشرين مرة 



)١/٣١(  

  

 أو يكون املراد ىف األوىل يوم وىف الثانية يوم ءاخر فإحدامها تتحدث عن مقدار اليوم الذى يصعد -ب
يدبر األمرمن (ماء إىل األرض واألخرى تتحدث عن طول يوم القيامة فأما قوله فيه جربيل من الس

وذلك أن جربائيل كان يرتل على النيب ) السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة
صلى اهللا عليه وسلم ويصعد إىل السماء يف يوم كان مقداره ألف سنة وذلك أنه من السماء إىل األرض 

تعرج املالئكة (رية مخسمائة عام فهبوط مخسمائة وصعود مخسمائة عام فذلك ألف سنة وأما قوله مس
ذلك أن وقت وقوع العذاب ) والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة فاصرب صربا مجيال

ه مخسني للكافرين يوم القيامة تعرج املالئكة وجربائيل عليه السالم يف ذاك اليوم الذي سيكون مقدار
  !!!فأين هو التناقض ؟؟، الف سنة 

 أو املراد أن طول يوم القيامة خيتلف من إنسان ألخر فمنهم من يكون عليه كألف سنة ومنهم من -ج
  يكون عليه مبقدار مخسني ألف سنة وممنهم من يكون عليه كصالة ظهر أو عصر

 مقداره مخسني ألف سنة من أيام الدنيا  أو أن األيام عند اهللا خمتلفة فيوم القيامة يوم خمصوص وهذا-د
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اهللا ذي املعارج تعرج املالئكة {: كما قال تعاىل

، وأما سائر األيام عند اهللا فكل يوم طوله ألف سنة }والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني آلف سنة
ومعلوم أن األيام على . }وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون{: من أيام هذه الدنيا، كما قال تعاىل

  .الكواكب ختتلف حبسب حجمها وحركتها، فماذا مينع أن يكون يوم القيامة أطول من سائر األيام
، فرأوه مناقضاً إلقسامه به يف قوله } ال أقسم ذا البلد {  كذا توهم النصارى تناقضاً يف قوله تعاىل -٣

فظنوا أن ال يف اآلية األوىل نافية ، و هي للتوكيد ، فتأيت يف القسم كما يف } ذا البلد األمني و ه{ تعاىل 
  .أي أقسم بربك } فال وربك ال يؤمنون { قوله 

)١/٣٢(  

  

 رأى النصارى أيضاً أن مثة تناقضاً يف مفهوم القضاء و القدر يف القرآن الكرمي فقد جاءت آيات -٤
ان عن عمله ، و يرونه مناقضاً للنصوص اليت تقرر هيمنة اهللا على هذا الكون تتحدث عن مسئولية اإلنس

} و لقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن و اإلنس { و قوله تعاىل } فيضل اهللا من يشاء و يهدي من يشاء { 
كسبه فأبان اجلزيري عن معتقد املسلمني يف القدر ، و يتلخص يف أن اإلنسان ال يؤاخذ و ال يعاقب إال ب

، و لكن أعمال اإلنسان اخلرية و الشريرة خملوقة هللا يفعلها اإلنسان باختياره ، و لوال خلق اهللا هلا ملا 
  .استطعنا فعلها



ال عالقة له بأفعال العباد ، بل هو يف باب اإلخبار يف أن } فيضل من يشاء { و يرى اجلزيري أن قوله 
ل الرسل أو ترك البشرية على ضاللتها ، لكنه برمحته اهللا قادر على أن يضل أو يهدي من يشاء بإرسا

  .أرسل الرسل
و نقل قوالً آخر يفسر اآلية و هو أن اهللا خيلق اهلداية للعبد الذي أرادها و سعى إليها ،كما خيلق 

  .الضالل ملن أراد العماية و الغواية
رم أم مل تنذرهم ال يؤمنون سواء عليهم أأنذ{ و أما ما جاء عن ختم اهللا على قلوب العصاة و الكفرة 

فليس معناه أم ولدوا كذلك و قد ختم اهللا على قلوم، بل } ختم اهللا على قلوم و على مسعهم * 
  هذا حصل هلم مبقتضى أعماهلم

و يقرر اجلزيري أن مثل هذا اللبس ميكن أن يطرح على النصارى ، فبينما جاءت نصوص تقرر مسئولية 
، و غريها جاء ما يفيد بأن اهللا يضل من ) ٢٥/ ١٦، ٣٧-٣٣٦/ ١٢مىت (يف اإلنسان عن عمله كما 
حزقيال " (النيب إذا ضل و تكلم بكالم ، فأنا الرب أضللت ذلك النيب " يشاء، ففي سفر حزقيال 

، و يقول بولس عن ) ٧/٣اخلروج " (إين أقسي قلب فرعون : " ، و قد أضل اهللا فرعون فقال) ١٤/٩
  ).٢٢-٩/١٨رومية ..." (ن يشاء و يقسي من يشاء هو يرحم م" اهللا 

)١/٣٣(  

  

أنا الرب صانع كل . مصور النور خالق الظلمة و صانع السالم و خالق الشر "و يف سفر إشعيا أن اهللا 
فهو خالق الشر مبا فيه الكفر الذي يقع فيه الناس فكيف يوفقون بني هذه ) ٤٥/٧إشعيا " (هذه 

  النصوص؟
 القول بأن عيسى مل ميت يف الوقت الذي يؤكد فيه القرآن وفاته يف سورة آل  قالوا كيف ميكن-٥

  عمران ؟
  :اجلواب 

مل يرد يف القرآن الكرمي نص يدل على موت عيسى عليه السالم املوتة النهائية ، وإنما الذي ورد لفظ 
  : منها الوفاة والتويف ، وهذه ألفاظ ال ينحصر معناها يف املوت ، بل حتتمل معاين أخرى

إِذْ قَالَ : (( استيفاء املدة ، وعيسى عليه السالم قد استوىف مدة مكثه األول يف األرض ، ومنه قوله تعاىل
آخذك وافيا بروحك وبدنك : أي )) اُهللا يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِيلَّ ومطَهرك من الذِّين كَفَروا 

 جرير يف تفسريه عن مجاعة السلف ، واختاره ورجحه على ما سواه ، وعليه وقد نقل هذا املعىن ابن
إين قابضك من عامل األرض إىل عامل السماء وأنت حي ورافعك إيل ، ومن هذا املعىن : يكون معىن اآلية 

إين  : ( ٨٥١ / ٤: وجاء يف حماسن التأويل . توفيت مايل من فالن أي قبضته كله وافياً : قول العرب 



، أي مستوف مدة إقامتك بني قومك ، والتويف كما يطلق على اإلماتة كذلك يطلق على ) وفيك مت
 ولو ادعى أن التويف حقيقة يف األول ، واألصل يف اإلطالق - كما يف كتب اللغة -استيفاء الشىء 
ة بينهم بسلب ال مانع من تشبيه سلب تصرفه عليه السالم بأتباعه وانتهاء مدته املقدر: احلقيقة ، فنقول 

  .احلياة ، وهذا الوجه ظاهر جداً وقد دلت القرآئن من األحاديث الصحيحة على ذلك 
وقد جزم القرآن الكرمي بأن عيسى عليه السالم مل يقتل كما زعم النصارى ، بل رفعه اهللا تعاىل إليه ، 

   ...)).وما قَتلُوه يقينا ، بل رفَعه اللَّه إِلَيه: ((... قال تعاىل 

)١/٣٤(  

  

والسالم علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا : (( وأما اآلية اليت يف سورة مرمي فهي قوله تعاىل 
فمر . ال تدل على وفاته، بل اآلية ذكرت ثالثة أيام يوم والدته ويوم وفاته ، ويوم يبعث يوم القيامة)) 

 يومان ، مها يوم وفاته بعد نزوله إىل األرض ، ويوم يبعث بعد الوفاة، والقول الصحيح منها يوم وبقي
نقال عن موقع املسيحية ىف . ((أن عيسى عليه السالم رفع إىل السماء حياً وسيرتل حياً إىل األرض

  ))امليزان
  : عدد أيام خلق السموات واألرض - -٦

  .ماوات واألرض ال تناقض يف القرآن حول عدد أيام خلق الس
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا { : وهذا السؤال يتعلق بقوله تعاىل

ذلك رب العاملني، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام سواء 
يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني، للسائلني، مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائت

  .}..فسواهن سبع مساوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها
نعم جبمع هذه األيام دون فهم وعلم يكون اموع مثانية وقد ذكر اهللا يف مواضع كثرية من القرآن أنه 

  ..خلق السماوات واألرض يف ستة أيام
فقد خلق اهللا .. األربعة أيام األوىل هي حصيلة مجع اثنني واثننيوما ظنه البعض تناقضا فليس بتناقض فإن 

األرض خلقا أوليا يف يومني مث جعل فيها الرواسي وهي اجلبال ووضع فيها بركتها من املاء، والزرع، 
وجعل فيها {: فقول اهللا سبحانه وتعاىل. وما ذخره فيها من األرزاق يف يومني آخرين فكانت أربعة أيام

، هذه األيام األربعة هي }فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام سواء للسائلنيرواسي من 
وليست هذه األربعة هي أربعة أيام مستقلة . حصيلة اليومني األولني ويومني آخرين فيكون اموع أربعة

 خلق السماوات يف مث إن اهللا.. ومن هنا جاء اخلطأ عند السائل.. أخرى زيادة على اليومني األولني
  ..يومني فيكون اموع ستة أيام جبمع أربعة واثنني



)١/٣٥(  

  

ال شك أن من ظن أن الرسول افترى هذا القرآن العظيم مث وقع يف مثل هذا اخلطأ املزعوم فهو من أحط 
زرت : واحلال أن السائل ال يفهم لغة العرب وأن عربيا فصيحا ميكن أن يقول . الناس عقال وفهما

مريكا فتجولت يف والية جورجيا يف يومني، وأيت جوليت يف والية فلوريدا يف أربعة أيام مث عدت إىل أ
يف يومني يف : ال شك أن هذا مل ميكث يف أمريكا إال أربعة أيام فقط وليس ستة أيام ألنه قوله.. لندن

  ..أربعة أيام يعين يومني يف جورجيا ويومني يف فلوريدا
أي } وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام{: عاىلومثله هنا قوله ت

  .بزيادة يومني عن اليومني األولني
 ذكر ا أن نوح ٧٦اآلية :ففي سورة األنبياء .  إخبار اهللا سبحانه وتعاىل عن نوح عليه السالم وابنه-٧

ذكر ا أن أحد أوالد نوح قد ) ٤٨ إىل ٣٢يات اآل:وأهل بيته قد جنوا من الفيضان، ولكن سورة هود 
  غرق ؟

  :واجلواب 

)١/٣٦(  

  

إن االستثناء أسلوب معروف يف لغة العرب فيذكر املتكلم املستثىن منه على وجه العموم مث خيرج منهم 
 ويف سورة األنبياء قال اهللا.. وميكن أن يأيت اإلستثناء منفصال، وميكن أن يأيت متصال. من أراد إخراجه
وقد بني } ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم{: تعاىل عن نوح

سبحانه وتعاىل املراد بأهله يف آيات أخرى وهو من آمن منهم فقط حيث أخرب سبحانه وتعاىل يف سورة 
ل ومن آمن، وما امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القو{ : هود أنه قال لنوح 
.. فقد أمره اهللا سبحانه وتعاىل أن حيمل أهله معه إال من سبق القول من اهللا الكهم. }آمن معه إال قليل

ومل يكتب اهللا ألحد النجاة .. وقد كان قد سبق يف علم اهللا أن يهلك ابنه مع اهلالكني ألنه مل يكن مؤمنا
وبالتايل فال تناقض بني قوله تعاىل يف سورة األنبياء .. نامع نوح إال أهل اإلميان فقط، وابنه مل يكن مؤم

إنه جنى نوحا وأهله، وبني ما جاء يف سورة هود إنه أغرق ابن نوح ألن ابن نوح مل يكن من أهله، كما 
وبالتايل فال تناقض حبمد اهللا يف كتاب اهللا . }يا نوح إنه ليس من أهلك{قال تعاىل لنوح ملا سأله عن ابنه 

  . يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهالذي ال
هناك وجهات نظر متضاربة يف إدعاء حممد : ويقولون .  اآليات النازلة يف شأن جربيل عليه السالم-٨

: ١٦(وسورة النحل . ذكر ا أن اهللا نفسه أوحى إىل حممد) ١٥-٦ :٥٣(ففي سورة النجم . النبوة



ذكر ا ) ٨ :١٥(والسورة . نزلت إىل حممد" سروح القد"، ذكر ا أن )١٩٤-١٩٢: ٢٦، ١٠٢
واحد (ذكر ا أن املالك جربيل ) ٩٧: ٢(السورة . نزلوا إىل حممد) وهم أكثر من واحد(أن املالئكة 

  .هي جربيل" روح القدس"مل يذكر يف القرآن وال يف األناجيل ما يقول أن ) فقط
  :واجلواب 

)١/٣٧(  

  

وما ينطق {: عن رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم) ١٢-٣ :٥٣(م قوله سبحانه وتعاىل يف سورة النج
عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو باألفق األعلى، مث دنا فتدىل 

فهذا وصف جلربيل الروح القدس األمني الذي نزل على حممد . اآليات} فكان قاب قوسني أو أدىن
اء، وجاءه بالوحي من ربه، ولقد رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صلى اهللا عليه وسلم حبر

واحدة يف مكة يف بدء الوحي وثانية عندما عرج : صورته اليت خلقه اهللا عليه وله ستمائة جناح مرتني
بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل السماء كما جاء ذلك يف حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها أم 

، )٥٣(وجربيل املذكور يف سورة النجم . باإلسناد املتفق عليه) البخاري ومسلم( الصحيحني املؤمنني يف
قل نزله روح القدس من {: ، حيث يقول سبحانه وتعاىل)١٤(هو نفسه الذي ذكره اهللا يف سورة النحل 

 يرتل ، فقد مساه اهللا روحا ألنه)١٠٢: ١٦(} ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني
أي املقدس املرته عن الكذب أو ) القدس(مبا حييي موات القلوب وهو وحي اهللا إىل رسله ووصفه بروح 
  .الغش فهو الذي قدسه اهللا ورفعه وأعلى من شأنه عليه السالم

  . ال تناقض يف إخبار الرب عن خلق اإلنسان مرة من طني وأخرى من ماء وتارة من نطفة -٩
  :واجلواب 

انه وتعاىل ذكر يف كتابه الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه أنه بدأ خلق أن اهللا سبح
اإلنسان خبلق أيب البشر آدم الذي خلقه من التراب، الذي أصبح طينا يعجنه باملاء، مث محا مسنونا، أي 

لطينية صلصاال كالفخار، طينا خممرا، مث سواه اهللا بأن خلقه بيديه سبحانه مث أصبح آدم وهو يف صورته ا
وهو الطني إذا يبس وجف، مث نفخ اهللا فيه الروح فأصبح بشرا حيا، مث أمر املالئكة بالسجود له بعد 

فهي أنثى ).. كما جاء ذلك يف احلديث النبوي(أصبح كذلك مث خلق اهللا من أحد أضالعه زوجته حواء 
  ..خملوقة من عظام زوجها

)١/٣٨(  

  



ا يشاء كيف يشاء، مث ملا عصى آدم بأكله من الشجرة اليت اه اهللا أن يأكل منها واهللا خيلق ما يشاء مم
  .أهبطه اهللا إىل األرض

مث جعل اهللا تناسل آدم من اجتماع ماء الرجل وماء املرأة، والعرب تسمي املين الذي يقذفه الرجل يف 
  . يف القرآن الكرميوكل ذلك موجود} ماءا مهينا{رحم األنثى ماءا، ومساه اهللا يف القرآن 

إنا نطمع أن يغفر (األعراف وقال السحرة ) سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني( قول موسى -١٠
إن صاليت ونسكي (الشعراء وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤمنني

األنعام قالوا فكيف قال موسى وأنا أول ) وحمياي وممايت هللا رب العاملني إىل قوله وأنا أول املسلمني
املؤمنني وقد كان قبله إبراهيم مؤمنا ويعقوب وإسحق فكيف جاز ملوسى أن يقول وأنا أول املؤمنني 
وقالت السحرة أن كنا أول املؤمنني وكيف جاز للنيب أن يقول وأنا أول املسلمني وقد كان قبله 

  رآن وقالوا إنه متناقضمسلمون كثري مثل عيسى ومن تبعه فشكوا يف الق
رب أرين أنظر إليك قال لن (فإنه حني قال ) وأنا أول املؤمنني(وأما قول موسى : اجلواب 

األعراف وال يراين أحد يف الدنيا إال مات فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما )تراين
أول املصدقني أنه ال يراك أحد يف الدنيا األعراف يعين ) سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني(أفاق قال 

يعىن أول املصدقني مبوسى من أهل مصر من القبط ) أن كنا أول املؤمنني(إال مات، وأما قول السحرة 
يعين من أهل مكة فهذا تفسري ما شكت فيه ) وأنا أول املسلمني(وأما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .الزنادقة 
هو الذي خلق لكم مايف األرض مجيعاً مث استوى إىل السماء فسواهن : ( ٢٩ سورة البقرة، آية -١١

  )سبع مساوات وهو بكل شئ عليم 

)١/٣٩(  

  

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أنداداً : ( ١٢-٩سورة فصلت، آيات 
ا يف أربعة أيام سواء للسائلني ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوا

مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعني فقضاهن سبع 
مسوات يف يومني و أوحى يف كل مساء أمرها وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفضاً ذلك تقدير العزيز 

  )العليم 
أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع مسكها فسواها وأغطش ليلها أ: ( ٣٠-٢٧سورة النازعات، آيات 

فسورة البقرة وسورة فصلت تذكران خلق اهللا لألرض أوال ) وأخرج ضحاها واألرض بعد ذلك دحاها 
  .بينما سورة النازعات تذكر خلق السماء أوال مث األرض . مث السماء



  -:اجلواب 
( رها اهللا يف آخر سورة النازعات اآلية السابعة والعشرون الدحي ليس معناها اخللق واليت ذك: أوال 

  )واألرض بعد ذلك دحاها 
خلق اهللا األرض يف يومني مث خلق السماء مث استوى إىل السماء فسواهن يف يومني آخرين مث دحا : ثانيا 

ومني آخرين األرض ودحوها أن أخرج منها املاء واملرعى وخلق اجلبال واجلمال واآلكام وما بينهما يف ي
  فأين هذا التناقض املزعوم ؟؟؟، ) دحاها ( فذلك قوله 

وقال ). فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني( ماذا تقولون يف قوله تبارك وتعاىل حكاية عن موسى -١٢
والثعبان احلية ) وأن ألق عصاك فلما رآها تز كأا جان وىل مدبرا ومل يعقب(تعاىل يف موضع آخر 

ة واجلان الصغري من احليات فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة وكيف جيوز أن تكون العظيمة اخللق
العصا يف حالة واحدة بصفة ما عظم خلقه من احليات وبصفة ما صغر منها وبأي شئ تزيلون التناقض 

  عن هذا الكالم
  :اجلواب 

)١/٤٠(  

  

احدة باطل بل احلالتان خمتلفتان أول ما نقوله ان الذي ظنه السائل من كون اآليتني خربا عن قصة و
فاحلال اليت أخربفيها أن العصا فيها بصفة اجلان كانت يف ابتداء النبوة وقبل مصري موسى إىل فرعون 
واحلال اليت صار العصا عليها ثعبانا كانت عند لقائه فرعون وإبالغه الرسالة والتالوة تدل على ذلك 

ما من املفسرين قد تعاطوا اجلواب على هذا السؤال إما وإذا اختلفت القصتان فال مسألة على أن قو
لظنهم أن القصة واحدة أو العتقادهم أن العصا الواحدة ال جيوز أن تنقلب يف حالتني تارة إىل صفة 

  -:اجلان وتارة إىل صفة الثعبان أو على سبيل االستظهار يف احلجة فذكروا وجها تزول به الشبهة 
عبان يف إحدى اآليتني لعظم خلقها وكرب جسمها وهول منظرها وشبهها يف اآلية أنه تعاىل إمنا شبهها بالث

االخرى باجلان لسرعة حركتها ونشاطها وخفتها فاجتمع هلا مع أا يف جسم الثعبان وكرب خلقه نشاط 
 وليس. اجلان وسرعة حركته وهذا أر يف باب اإلعجاز وأبلغ يف خرق العادة وال تناقض معه بني اآليتني

جيب اذا شبهها بالثعبان أن يكون هلا مجيع صفات الثعبان واذا شبهها باجلان أن يكون هلا مجيع صفاته 
ومل يرد تعاىل أن ) يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة(وقد قال اهللا تعاىل 

ارير وشفوفها ورقتها مع أا من الفضة قوارير على احلقيقة وامنا وصفها بذلك ألنه اجتمع هلا صفاء القو
فضة وقد تشبه العرب الشئ بغريه يف بعض وجوهه فيشبهون املرأة بالظبية وبالبقرة وحنن نعلم أن يف 

الظباء والبقر من الصفات ماال يستحسن أن يكون يف النساء وإمنا وقع التشبيه يف صفة دون صفة ومن 



  .وجه دون آخر
  ..)وإذا بدلنا آية مكان آية(يناقض قوله ) لمات اهللا ال تبديل لك( هل قوله تعاىل -١٣

  )ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ( يناقض قوله ) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون (وقوله 
  :اجلواب 

)١/٤١(  

  

ا آية مكان وإذا بدلن(وآية النحل ) ال تبديل لكلمات اهللا:(الصورة األوىل للتناقض املوهوم بني آية يونس
  .ال وجود هلا إال ىف أوهامهم ويبدو أم جيهلون معىن التناقض متاما..) آية

فالتناقض من أحكام العقل، ويكون بني أمرين كليني ال جيتمعان أبداً ىف الوجود ىف حمل واحد، بل ال بد 
ا ميتا، وحمال أن يكون فاإلنسان يكون إما حيا وإم. من وجود أحدمها وانتفاء اآلخر، مثل املوت واحلياة

  .حيا و ميتاً ىف آن واحد؛ ألن النقيضني ال جيتمعان ىف حمل واحد
ال تبديل (والعثور على التناقض بني اآليتني املشار إليهما حمال حمال ؛ ألن قوله تعاىل ىف سورة يونس 

معىن التبديل هنا معناه ال تبديل لقضاء اهللا الذى يقضيه ىف شئون الكائنات ، ويتسع ) لكلمات اهللا
  .هذه هى كلمات اهللا عز وجلّ. ليشمل سنن اهللا وقوانينه الكونية

السنن وهى القوانني الىت ختضع هلا مجيع الكائنات ، .. وقد عرب عنها القرآن ىف مواضع أخرى ب
إن كل شئ ىف الوجود ، جيرى ويتفاعل وفق السنن اإلهلية أو . اإلنسان واحليوان والنبات واجلمادات

  .كلماته الكلية ، الىت ليس ىف مقدور قوة ىف الوجود أن تغريها أو تعطل مفعوهلا ىف الكون
  .، الىت ال جند هلا تبديالً ، وال جند هلا حتويالً" كلمات اهللا " ذلك هو املقصود ب 

ة املوت كل نفس ذائق: ( ومن هذه الكلمات أو القوانني والسنن اإلهلية النافذة طوعاً أو كرهاً قوله تعاىل
ويهب كل األحياء " سيف املنايا " فهل ىف مقدور أحد مهما كان أن يعطل هذه السنة اإلهلية فيوقف ) . 

  خلوداً ىف هذه احلياة الدنيا ؟
فكلمات اهللا إذن هى عبارة عن قضائه ىف الكائنات وقوانينه املطردة ىف املوجودات وسننه النافذة ىف 

  .املخلوقات
: وآية) ال تبديل لكلمات اهللا: (ال ىف النقل وال ىف الواقع احملسوس بني مدلول آيةوال تناقض ىف العقل و

  ..).وإذا بدلنا آية مكان آية(

)١/٤٢(  

  



إذا رفعنا آية ، أى وقفنا احلكم ا ، ووضعنا آية مكاا ، أى وضعنا احلكم : ألن معىن هذه اآلية
  .إمنا أنت مفترٍ : كنيقال جهلة املشر. مبضموا مكان احلكم مبضون األوىل

  .فلكل من اآليتني معىن ىف حمل غري معىن وحمل األخرى
لكل ..) وإذا بدلنا آية مكان آية: (واآلية ىف سورة النحل) ال تبديل لكلمات اهللا(فاآلية ىف سورة يونس 

منهما مقام خاص ، ولكن هؤالء احلقدة جعلوا الكلمات مبعىن اآليات ، أو جعلوا اآليات مبعىن 
  .وهيهات هيهات ملا يتومهون. الكلمات زوراً وتاناً ، ليومهوا الناس أن ىف القرآن تناقضاً

هاتان اآليتان بريئتان ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها(و) ال مبدل لكلماته(أما اآليتان 
معناها ال مغري لسننه ) اتهال مبدل لكلم(من التناقض براءة قرص الشمس من اللون األسود فآية الكهف 

  .وهذا هو ما عليه احملققون من أهل العلم ويؤيده الواقع احملسوس والعلم املدروس. وقوانينه ىف الكائنات
فإنه ـ كذلك ـ ال مبدل " القرآن " آياته املرتلة ىف الكتاب العزيز " كلماته " وحىت لو كان املراد من 

  .نزهلا اهللا عز وجل ، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها هلا من اخللق فهى باقية حمفوظة كما أ
ميحو اهللا ما : (وآية الرعد) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون: (أما اآليتان األخريتان ومها آية احلجر

فال تعارض بينهما كذلك ؛ ألن اآلية األوىل إخبار من اهللا بأنه حافظ للقرآن من التبديل ) يشاء ويثبت
ريف والتغيري ، ومن كل آفات الضياع وقد صدق إخباره تعاىل ، فظل القرآن حمفوظاً من كل ما والتح

واإلجنيل . ميسه مما مس كتب الرسل السابقني عليه ىف الوجود الزمىن ، ومن أشهرها التوراة وملحقاا
  .الذى أنزله اهللا على عيسى عليه السالم

)١/٤٣(  

  

فهى إخبار من اهللا بأنه هو وحده املتصرف ىف شئون العباد ) ما يشاء ويثبتميحو اهللا : (أما اآلية الثانية
فإرادته ماضية ، وقضاؤه نافذ ، حيىي ومييت ، يغىن ويفقر ، يصح ويمرِض . دون أن حيد من تصرفه أحد

م ال يسأل عما يفعل وه(، يسعد ويشقى ، يعطى ومينع ، ال راد لقضائه ، وال معقب على حكمه 
وقد قال البعض أن ذلك احملو واإلثبات إمنا يكون ىف اللوح احملفوظ فاألوىل ىف القرءان ) .يسألون 

والثانية ىف اللوح احملفوظ ، فأين التناقض املزعوم بني هاتني اآليتني يا ترى ؟ التناقض كان سيكون لو 
توازٍ غري طريق األخرى ، فإن أما ومعىن اآليتني كل منهما يسري ىف طريقٍ م. ألغت آية معىن األخرى

القول بوجود تناقض بينهما ضرب من اخلبل واهلذيان احملموم ، ولكن ماذا نقول حينما يتكلم احلقد 
واحلسد ، ويتوارى العقل وراء دياجري اجلهالة احلاقدة ؟ نكتفى ذا الرد املوجز املفحم ، على ما ورد ىف 

  .اجلدول املتقدم ذكره
  رمي اخلمر يف الدنياوحتليلها يف اآلخرة التعارض بني حت-١٤



يا أَيها الذين آمنوا إِنما اخلَمر واملَيِسر واَألنصاب واَألزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَا (( قال تعاىل 
مثَلُ (( األخرة فقد قال سبحانه  هذا ىف الدنيا أما ىف ٩٠سورة املائدة ءاية )) جتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آساٍء غَيم نم ارها أَنيهقُونَ فاملُت دعي والت ةاجلَن
 ارِبِنيلش١٥سورة حممد ءاية )) ل  
  :اجلواب 

ن اخلمر يف الدنيا واآلية الثانية تتكلم عن اخلمر يف اآلخرة والتناقض يكون بني اآلية األوىل تتكلم ع
  كاملاء والنار والليل والنهار، نقيضني يف آنٍ  واحد 

)١/٤٤(  

  

موضع يف الدنيا و موضع يف اآلخرة ، أما اخلمر يف هاتني اآليتني فليست كذلك ألا ذكرت ىف موضعني
واخلمر احلالل ىف األخرة التسكر والتصدع الدماغ وليست منتنة . قا فال تناقض بني اآليتني إطال، 

ال يصدعون عنها (( الطعم فانتفى عنها كل الصفات اخلبيثة الىت حرمت من أجلها ىف الدنياكما قال تعاىل
  ))وال يرتفون وقال أيضا بيضاء لذة للشاربني 

   كيف جنمع بني كون القرآن مبني و متشابه- ١٥
 ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لسانُ الذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَالسانٌ عربِي ((قال تعاىل 

 بِني١٠٣سورة النحل ءاية )) م  
م الكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما هو الذي أَنزلَ علَيك الكتاب منه آيات محكَمات هن أُ(( وقال تعاىل 

الذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الفتنة وا بتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اُهللا 
 ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي العونَ فخاسالرابِ وإِلَّا أُولُو اَأللْب ذَّكَّرا يما ونبر دنع نكُلٌّ م((  

  ٧: ٣سورة آل عمران 
  :اجلواب 

إن معىن كلمة مبني هو الواضح ، والوضوح ليس لكل الناس فعلماء التفسري وأهل اللغة لديهم علم 
قل علما ، املهم أن هناك من مبعاين اآليات أكثر من غريهم ، وهناك من هو أعلم منهم ، وهناك من هو أ

وال ينفي هذا وضوح القرآن وسهولة لغته اليت تتناسب . اآليات ما هو متشابه ال يعلمه كثري من الناس 
  .مع كل من يقرؤها 

   كيف هلك قوم مثود ، وكيف هلك قوم عاد ؟؟؟-١٦

)١/٤٥(  

  



مث يقول إن مثود ) ٥:احلاقة) (وا بِالطَّاغيةفَأَما ثَمود فَأُهلكُ(يقول القرآن إن مثود أهلكتهم الطاغية 
وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذَابِ (أخذم صاعقة العذاب 
فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ : (د مث يؤكد أن مثود هلكوا بصاعقة مثل عا) ١٧:فصلت) (الْهون بِما كَانوا يكِْسبونَ

ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعص كُمتذَرفهل هلك قوم مثود بالطاغية أم بالصاعقة ؟؟ ) ١٣:فصلت) (أَن
وهل هلك قوم عاد بالصاعقة أم بالرياح الشديدة ؟؟؟ وهل هلك قوم عاد وقوم مثود بنفس الطريقة أم 

ن قوم عاد فاختلف القرآن فيه كم يوما استغرق اهللا يف هالك قوم عاد هل بطريقتني خمتلفتني ؟؟ أما ع
إِنا أَرسلْنا ) (١٨:القمر) (كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ(استغرق اهلالك يوم حنس مستمر ؟؟؟ 

رمتسسٍ محمِ نوي يراً فصررِحياً ص هِملَي١٩:القمر) (ع(  
فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم (تغرق االمر أيام حنسات أم اس

نا علَيهِم رِحياً فَأَرسلْ (١٥:فصلت) يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ
صرصراً في أَيامٍ نحسات لنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا ولَعذَاب الْآخرة أَخزى وهم ال 

) رٍ عاتيةوأَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرص( أم استغرق األمر سبع ليال ومثانية أيام ١٦:فصلت) ينصرونَ
سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوماً فَترى الْقَوم فيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ  (٦: احلاقة 
ةاوِي٧: احلاقة ) خ  

  :اجلواب 

)١/٤٦(  

  

نوه أن هذه الشبهة مبنيه على جهل تام جيب أن ن،، قبل اإلجابة على هذا اإلختالفات املزعومة : أوال 
  باللغة العربية

  .جيب علينا أوال أن نوضح معىن كلميت الطاغية والصاعقة 
أي بالصيحة الطاغية؛ أي : فيه إضمار؛ أي بالفعلة الطاغية وقال قتادة: معىن كلمة طاغية يقول القرطىب 

  ااوزة للحد
إن الطاغية عاقر : وقيل.  فهي مصدر كالكاذبة والعاقبةبالطغيان؛: وقال احلسن. بالذنوب: وقال جماهد

أي أهلكوا مبا أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة، وكان واحدا، وإمنا هلك اجلميع . الناقة؛ قاله ابن زيد
الطاغية الصيحة اليت جاوزت احلد، وقيل بطغيام : و قال الشوكاىن . ألم رضوا بفعله ومالؤوه
يعىن املعىن أن مثود أهلكوا بالطاغية أى بسبب كفرهم ااوز . ان جماوزة احلد وكفرهم، وأصل الطغي

  أي العذاب املهلك، فهي إسم للمبيد املهلك : أما الصاعقة . للحد 
صعق اِإلنسان صعقاً و صعقاً فهو صعق غُشي عليه : أما الصاعقة فقد جاء ىف معجم لسان العرب 



  وصعق صعقَاً وصعقاً و صعقةً و تصعاقاً. ه كاهلَدة الشديدة وذهب عقله من صوت يسمع
 قعفهو ص :مات  

تعىن أنذرتكم ) فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و مثود ( معىن ذلك نستطيع ان نقول أن اآلية 
 رد على عذابا مثل عذاب عاد ومثود وبذلك تكون صاعقة عاد هى العذاب واهلالك الذي حل م وهذا

  .قوله هل اصيبت عاد بالصاعقة ام بالرياح الشديدة 
فالرياح اليت أرسلها اهللا على قوم ،،، إذن ال إختالف هنا ألننا رأينا أن الصاعقة هي اسم للمبيد املهلك 

عاد كانت مبيدة ومهلكة فقوم عاد قد صعقوا بالرياح املهلكة وقوم مثود صعقوا بالصيحة الطاغية 
  .حد و بطغيام ااوزة لل

  -:السؤال الثاين 
  ؟؟.كم يوما استغرق هالك قوم عاد يوم أم اكثر

  .املعىن واضح فإن بدء العذاب يف سورة القمر كان يف يوم حنس مث هذا العذاب استمر يف أيام حنسات 

)١/٤٧(  

  

لوا و بينوا و هكذا تعرض علماؤنا ملا ساقه النصارى من نصوص تومهوا منها التناقض و التعارض فأزا
حقيقة املراد من النصوص و ما فيها من عموم و خصوص أو ناسخ و منسوخ ولعل كتاب دفع إيهام 

نقال عن موقع شبكة (( اإلضطراب عن آى الكتاب للشنقيطى خري كتاب ىف هذا اجلانب ملن أراد املزيد 
  ))بن مرمي اإلسالمية 
  الزعم بوجود اخلطأ يف القرآن: الشبهة اخلامسة 

   النصارى أيضاً بوجود أخطاء تارخيية يف القرآن الكرميزعم
  . فذكروا أن إبراهيم هو ابن تارح و ليس آزر -١
كما ذكر - و ليس زوجه - أن الذي وجد موسى و رباه بعد أن ألقته أمه يف اليم هو ابنة فرعون-٢

  .الكتاب املقدس
و السامرة مدينة يف فلسطني مل  عجبوا كيف يذكر القرآن بأن الذي صنع العجل هو السامري ، -٣

  .م . ق. ٧٤٢تكن أيام موسى وجدت بعده عام 
   رأوا أن الذي صنع العجل هو هارون عليه السالم-٤
 اعترب النصارى أن من اخلطأ ذكر هامان على أنه وزير لفرعون ، إذ هو وزير مللك فارس كما -٥

  ).برج بابلو يقصدون (صرح سفر استري ، و بىن صرحه ببابل و ليس مبصر 
و قد رد علماؤنا على زعم النصارى بأن ما ذكروه ليس حبجة إذ إن التوراة احملرفة ال ميكن أن تكون 



  .حجة على القرآن الكرمي
 ما ورد يف اسم أيب إبراهيم فإن املفسرين ذكروا أن آزر هو عم إبراهيم ، و مساه القرآن أباً له ، ألن -

والقول بأن .هود يف اللغة ، ومستعمل يف اتمعات العربية حىت اآلنالعم مبقام األب ، وهو استعمال مع
  .آزر والده اليعارض أبدا بنصوص التوراة احملرفة 

)١/٤٨(  

  

 أما تسمية القرآن لصانع العجل لبين إسرائيل بالسامري فليس نسبة ملدينة السامرة اليت بنيت فيما -
قدمية وجدت امليالد بأربعة آالف سنة يف جنوب بعد ،بل هو اسم قدمي ،فالسومريون اسم حلضارة 
م ، وقد متيز السومريون باملصنوعات . ق٢٠٠٠العراق ، واستمرت هذه احلضارة قائمة حىت عام 

اخلزفية ، فلعل السامري الذي صنع العجل لبين إسرائيل منهم ، ومما يؤكد قدم هذا االسم أن السامرة 
، ) ١٦/٢٤)١(انظر ملوك ( السامرة بوزنتني من فضة قد مسيت بذلك نسبة لسامر الذي باع جبل

وعليه فإن السامري اسم لرجل كان قبل مدينة السامرة ، و ليس من دليل مينع ذلك ، و الياء امللحقة 
  .الشافعي : باالسم ليست ياء النسب ، فهي كقولنا 

ن مقصود القرآن أن الذي فقد يكو" احلارس : " يف أصلها كلمة عربانية معناها" السامري" مث إن كلمة 
  أضل بين إسرائيل هو املعروف باحلارس

 أما هامان فليس هناك ما مينع أن يكون امساً ألحد وزراء أو مستشاري فرعون ، و ال ميكن إقامة دليل -
  على عدم وجود مستشار ذا االسم أو اللقب

ون فإن منهم من يقول بأن  مل تتحدث التوراة عن الصرح الذي طلب فرعون بناءه ، و أما املؤرخ-
و أرى أن القرآن مل يتحدث عن بناء الصرح و إن ذكر .البناء قد متّ ، مث دكه اهللا فليس هو برج بابل 

جرأة فرعون على اهللا و استخفافه بقومه بأن أومههم بأنه إذا بىن الصرح سيغالب اهللا، لكن كما قال 
.  و لن جيهل ضعف مثله و قعوده عن مقام الربوبيةاملفسرون فإن فرعون أعقل من أن جيهل عظمة اهللا ،

  ))شبكة بن مرمي اإلسالمية (( 
  الزعم بوجود مبالغات يف القرآن: الشبهة السادسة 

)١/٤٩(  

  

و يف نقد النصارى للقرآن ذكروا أن فيه مبالغات و أموراً هي لألسطورة منها أقرب للحقيقة ، و مثل 
جل الذي أماته اهللا و محاره مائة عام ، مث بعثه ، و تساءل عن القس شروش لذلك مبا جاء يف قصة الر



احلكمة من بعث احلمار ، و ذكر أيضاً باللمز والسخرية استخدام سليمان للجن و وصف الصرح الذي 
  .دخلته ملكة اليمن ، و مثله مسخ البشر إىل قردة و خنازير 

  واجلواب
 وغرابتها غري كافية للحكم بردها ،مث إن هذه أن مثل هذه اإلخبار مل يقم دليل ينهض بتكذيبها،

األخبارإما أا قد وقعت يف موقع األعجوبة املعجزة أو العقوبة اإلهلية املتناسبة مع عظم الضالل الذي 
وقع به بنو إسرائيل قتلة األنبياء ،فكان من املناسب أن يعاقبوا بعقوبة يشعرون مبرارا طويالً ، ولو 

يف املوت راحة هلم ، ومسخهم عقوبة أبلغ يف العقوبة ، و اهللا على كل شيء أمام حينذاك لكان 
و جعل منهم القردة و { و أما مسخ عصاة بين إسرائيل إىل قردة وخنازير الوارد يف قوله تعاىل .قدير

أوهلما أن املسخ كان مسخاً للقلوب فقط أي : فقد ذكر العلماء له معنيني } اخلنازير و عبد الطاغوت 
و أياً كان فإن النصارى الذين . و هو قول مجهور املسلمني أنه مسخ حقيقي : و ثانيهما.ه جمازيأن

يقولون بتقمص اخلالق للمخلوق ال يليق م أن يعترضوا على مثل هذه العقوبة اإلهلية ، كما أن املسيح 
انظر مىت " (جر إنساناً إن اهللا قادر على أن حيول هذا احل:" يورد ما يفيد جواز وقوع هذا املعىن فيقول

٣/٩(  
  ))شبكة بن مرمي اإلسالمية (( 

  حول إعجاز القرآن الكرمي: الشبهة السابعة 
إبطاالً ملعجزة القرآن فإن النصارى يرون بأن قوة الكتاب اللغوية و جزالته ليست بكافية للحكم بنبوة 

ن أناس ال يعرفون القراءة و صاحبه ، و يذكرون بأنه قد كان يف الدنيا أعمال أدبية صدر بعضها م
الكتابة كاإللياذة اليونانية و اليت يقال بأن كاتبها هو األعمى هومريوس، و كذلك احلال يف قوانني 

  .محورايب و املعلقات السبع للعرب
  واجلواب

)١/٥٠(  

  

ر يف أن املسلمني ال يقولون بأن فصاحة كتاب و بالغة كاتب دليل على نبوته ، بل يرون أن القرآن ظه
أمة تتفاخر بنظمها و نثرها ، فدعاهم ملعارضة القرآن، فعجزوا ، فدعاهم ليأتوا مبثل سورة منه ، فعجزوا 

ملعرفتهم بعظمة هذا الكتاب ، و قد عرفوا قعودهم عن اإلتيان مبثله ، ولو كانوا يرون يف املعلقات 
ليه وسلم ذلك ، و لكسبوا منه السبع أو غريها ما يقارب القرآن يف نظمه لقالوا للنيب صلى اهللا ع

 و هو للنيب صلى اهللا عليه -التحدي، لكنهم يف احلقيقة عجزوا عن مقاومته ، و أقر الوليد بن املغرية 
قد مسعت من حممد آنفاً كالماً ما هو من كالم اإلنس : "  أقر بعظمة القرآن فقال-وسلم عدو و خصم 



ليه لطالوة ، و إن أعاله ملثمر ، و إن أسفله ملغدق، و إنه و ال من كالم اجلن ، و إن له حلالوة ، وإن ع
إن هذا { و لذلك مل جيدوا أمام بيان القرآن إال أن يقولوا " يعلو و ال يعلى عليه ، و إنه ليحطم ما حتته 

إن إعجاز القرآن :" مث إن إعجاز القرآن ال يتوقف على بالغته فقط، يقول ندمي اجلسر.} إال سحر يؤثر 
م على بالغته فحسب كما يظن البعض ، و لكن ميتد إىل ما فيه من آيات معجزات حتمل لعلماء ال يقو

الطبيعة أسراراً من حقائق الطبيعة، و لعلماء االجتماع أسراراً يف نواميس اتمع ، و للفالسفة أسراراً 
راراً من قواعد علم من حقائق الوجود، و لعلماء التاريخ أسرار من دقائق األخالق، و علماء النفس أس

  .النفس ، و لعلماء التربية أسراراً من أساليب التربية
و سر اإلعجاز يف تلك اآليات أا نزلت على رسول اهللا حممد النيب األمي وليد البيئة األمية قبل قرون 

  " .طويلة من انكشاف أسرار العلم اليت وصلنا إليها اليوم 
فصاحة لإلتيان مبثل هذا القرآن ، فما قدر على معارضته أحد و بقي التحدي القرآين يدعو أرباب ال
  .على كثرة األعداء ، و توافر البلغاء

  ))نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية(( للدكتور منقذ السقار 
  نزول القرءان ىف ثوب عائشة: الشبهة الثامنة 
  نص احلديث

)١/٥١(  

  

٤٢٥٣ - تسرد نى بيحا يثَندح - رِىصب - نع أَبِيه نةَ عورنِ عامِ بشه نع ديز نب ادما حثَندح 
 ا أُمي ةَ فَقُلْنلَمس ى إِلَى أُماتباحوص عمتفَاج ةَ قَالَتشائع موي ماهايدنَ بِهورحتي اسكَانَ الن ةَ قَالَتشائع

- الناس يتحرونَ بِهداياهم يوم عائشةَ وإِنا نرِيد الْخير كَما ترِيد عائشةُ فَقُولى لرسولِ اللَّه سلَمةَ إِنَّ
ها ثُم عاد  يأْمرِ الناس يهدونَ إِلَيه أَينما كَانَ فَذَكَرت ذَلك أُم سلَمةَ فَأَعرض عن-صلى اهللا عليه وسلم

 موي ماهايدنَ بِهورحتي اسنَ أَنَّ النذَكَر ى قَداتباحوإِنَّ ص ولَ اللَّهسا ري فَقَالَت الْكَالَم تادا فَأَعهإِلَي
تا كُنمنونَ أَيدهي اسرِ النةَ فَأْمشائثَةُ قَالَ. عالثَّال تا كَانقَالَ فَلَم كذَل ى " تينِى فذؤةَ الَ تلَمس ا أُمي

  .عائشةَ فَإِنه ما أُنزِلَ علَى الْوحى وأَنا فى لحاف امرأَة منكُن غَيرها 
  :الشرح 

ن نعلم أوال أن القرأن يفسر بعضه بعضا والسنة تفسر بعضها بعضا والسنة أيضا تفسر القرءان كما كا
هو الذى يسبب للنصارى سوء فهم بسبب ضعفهم ) ىف ( يفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وحرف 

 ] ٧١سورة طه آية )) [ وُألصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ : (( فقد قال فرعون عن السحرة . اللغوى 



هنا تعىن على ) ىف ( بل !!!! ومن الطبيعى أال يقول عاقل إن السحرة صلبهم فرعون ىف داخل النخل 
  .النخل 

)١/٥٢(  

  

سورة البقرة )) [ هن لباس لَّكُم وأَنتم لباس لَّهن (( ثانيا أطلق القرءان على النساء والرجال لفظ لباس 
كما يفهم . وال يعىن هذا ان املرأه بنطلون للرجل أو أن الرجل فستان للمرأه  ] . ١٨٧ آية -

وطبيعى ان ، عند املصريني يعىن شئ اخر غري باقى الدول العربية ) لباس ( ن لفظ بل إ، النصارى 
املفهوم من األية أنه كما تستر املالبس اجلسد فإن املرأه تستر زوجها من الزىن واملعاصى وكذلك الرجل 

  ...يستر على زوجته ويعفها 
ة بكل مالبساا وظروفها ىف هو البحث عن القص) ىف ثوب عائشة ( األمر األخر لكى نفهم معىن 

وهنا يتضح لنا املقصود واملعىن فبعض ، أحاديث أخرى ىف النقاش الذى كان بني الرسول ونسائه 
األحاديث وردت بلفظ لباس وبعضها بلفظ حلاف ومن هنا يتضح أن املقصود بالثوب هو اللحاف وهو 

لوحى إال ىف بيت عائشة وهذا لفضلها الغطاء أو الستره ألن كل نساء النىب هلن سترة ولكن مل يأت ا
  ومن مناقبها رضى اهللا عنها أ ا

  .كانت كثرية التنظيف والتطهري لثياا وفراشها : االول 
  .اا ابنة أيب بكر وفضلها من فضل أبيها : الثاين 

  فمفهوم احلديث أن أم املؤمنني السيدة عائشة هي الوحيدة من زوجات النيب اليت كان يرتل
  . عليه وهو نائم جبانبها يف الفراش أو مبعىن ءاخر يف فراشها دون وضع مجاع الوحي

  ويف اللغة العربية من املمكن التعبري باجلزء عن الكل إذا اعتربنا أن الثياب مالزم للمرء
  ومالمس جلسده وكذلك الفرش واللحاف اليستغين عنه املرء ودائماً ما يتردد عليه املرء

  .داء جلسده للنوم ويكون مهاد ور
  ويبقى لنا سؤال ؟

  كيف خلع املسيح ثيابه ونشف قدم التالميذ وبقى عريانا ؟
  هل هذا يليق برب خالق و معبود ؟

مث صب ماء يف مغسل وابتدأ يغسل أرجل التالميذ وميسحها  : (( ١٣/٥واليكم النص من اجنيل يوحنا 
  )) عمرو خالدمنتدى موقع األستاذ)) .(( باملنشفة اليت كان متزرا ا 

  تأليف حممد ص" مصادر القرآن الكرمي : الشبهة التاسعة 

)١/٥٣(  



  

كما امت قريش حممداً صلى اهللا عليه وسلم بتأليف القرآن الكرمي ، كذلك فعل بعض املستشرقني من 
  لوبون وقد. بروس و د.د- يوليوس فلهاوزن -أمثال بريسي هورنستاين 

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِن :(  عدة مواقع من كتابه الكرمي حيث قال أخربنا اهللا جل وعال عن ذلك يف
  )٣٥:هود(افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا برِيٌء مما تجرِمون 

) رٍ من قَبلك لَعلَّهم يهتدونَأَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذي(
  إن هذه شبهة واهية ال أساس هلا من الصحة ولنا يف إثبات ذلك أدلة وهي) ٣:السجدة(
 إن أسلوب القرآن الكرمي خيالف خمالفة تامة أسلوب كالم حممد صلى اهللا عليه وسلم، فلو رجعنا -١

عليه وسلم وقارناها بالقرآن الكرمي لرأينا الفرق إىل كتب األحاديث اليت مجعت أقوال حممد صلى اهللا 
الواضح والتغاير الظاهر يف كل شيء، يف أسلوب التعبري ،ويف املوضوعات ، فحديث حممد صلى اهللا 
عليه وسلم تتجلى فيه لغة احملادثة والتفهيم والتعليم واخلطابة يف صورها ومعناها املألوف لدى العرب 

  .الكرمي الذي ال يعرف له شبيه يف أساليب العربكافة ، خبالف أسلوب القرآن 
 حممد صلى اهللا عليه وسلم أُمي ما درس وال تعلم وال تتلمذ ، فهل يعقل أنه أتى ذا اإلعجاز -٢

التشريعي املتكامل دون أي تناقض ، فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد ، املسلم وغري املسلم ؟ 
ن يكون هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفريد الغريب وإعجازه التشريعي فكيف يستطيع هذا األمي أ

وهل ! هل ميكن هلذا الكتاب أن يكون من عنده ؟.... املتكامل اجتماعياً واقتصادياً ودينياً وسياسياً 
 "أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثريا " جيرؤ على حتدي ذلك بقوله 

  .هذا حتد واضح لغري املسلمني فهو يدعوهم إلجياد خطأ فيه 

)١/٥٤(  

  

 ملاذا يؤلف حممد صلى اهللا عليه وسلم القرآن وينسبه إىل غريه ؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح -٣
وأمسى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العامل كله ، ولكان ذا العمل فوق طاقة البشرية فيرفَع إىل مرتبة 

وهو عمل -ن مرتبة البشر ، فأي مصلحة أو غاية حملمد صلى اهللا عليه وسلم يف أن يؤلف القرآن أمسى م
   وينسبه لغريه ؟-جبار معجز

 يف القرآن الكرمي أخبار األولني مبا يغاير أخبارهم يف الكتب املتداولة أيام حممد صلى اهللا عليه -٤
من : مثالً . ال ميكن أن يكون مصدرها غري اهللا وسلم، فإن القرآن الكرمي حيتوي على معلومات كثرية 
 ؟وماذا عن - مكان يبعد مئات األميال مشاالً-أخرب حممداً صلى اهللا عليه وسلم عن سد ذي القرنني 

ومل " مدينة األعمدة "  يف القرآن الكرمي حيث تذكر مدينة باسم إرم ٨٩سورة الفجر وهي السورة رقم 



ولكن جملة اجلغرافية .  ومل يكن هلا وجود حسب معلومات املؤرخني تكن معروفة يف التاريخ القدمي
 أوردت معلومات هامة ذكرت أنه يف ١٩٧٨الوطنية ويف عددها الذي صدر يف شهر كانون األول لعام 

وقد قدر العلماء عمرها بستة وأربعني قرناً ، لكن هذا مل .  اكتشفت مدينة إلبا يف سوريا ١٩٧٣عام 
وحيد املدهش ، بل إن الباحثني وجدوا يف مكتبة املدينة سجالً للمدن األخرى اليت يكن االكتشاف ال

أي أن مواطين إلبا تبادلوا معامالت ! أجرت معها إلبا تعامالت جتارية ، وكانت إرم إحدى تلك املدن 
  !جتارية مع مواطين إرم 

وذلك بالعشرات بل .... وماذا عما فيه من إعجاز علمي يف الكون واحلياة والطب والرياضيات-٥
  -:واملئات ، فهل يعقل أن هذا اُألمي قد وضعها ؟ كيف عرف األمي 

  )٣٠:النازعات)(والْأَرض بعد ذَلك دحاها (  أن األرض كروية بشكل بيضوي لقوله سبحانه -

)١/٥٥(  

  

 ذا ، فلو أنك وقفت منذ ال ميكن إقناع من عاشوا منذ أربعة عشر قرناً. أن احلياة ابتدأت من املاء -
مصنوع بأغلبيته من املاء " وتشري إىل نفسك " كل هذا الذي ترى" أربعة عشر قرناً يف الصحراء وقلت 

كان عليهم . فلن يصدقك أحد ، مل يكن الدليل على ذلك موجوداً قبل اختراع امليكروسكوب " 
وجعلْنا ( من املاء % ٨٠نة للخلية تتكون من االنتظار ملعرفة أن السيتوبالزم وهي املادة األساسية املكو

  )٣٠:االنبياء)(من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ 
حتى إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها (  أن هناك اختالفاً يف التوقيت بني مناطق العامل -

نَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيالً أَو نهاراً فَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْآيات أَنهم قَادرو
ومعىن اآلية أنه عند اية التاريخ وجميء يوم القيامة ، فإن ذلك سيحدث ) ٢٤:يونس) (لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

بعض الناس أثناء النهار وآخرين أثناء الليل ، وهذا يوضح حكمة اهللا وعلمه األزيل يف حلظة ستصادف 
إن هذه الظاهرة ليس . بوجود مناطق زمنية ، رغم أن ذلك مل يكن معروفاً منذ أربعة عشر قرناً 

قية باإلمكان رؤيتها بالعني اردة ، أو نتيجة لتجربة شخصية وهذه حقيقة تكفي لتكون دليالً على مصدا
  .القرآن الكرمي

  )٤٧:الذريات) (والسماَء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ (  نظرية انتشار الكون لقوله سبحانه -
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه (  أن كمية اهلواء يف األجواء تقل إىل درجة أن اإلنسان يضيق صدره فيها -

سالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد في السماِء كَذَلك يشرح صدره لِإل
  )١٢٥:األنعام) (يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال يؤمنونَ 

)١/٥٦(  



  

اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد (  أن الشمس والقمر يسبحان يف هذا الفضاء لقوله سبحانه -
 لُ الْآياتفَصي رالْأَم ربدي ىمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسشِ ورلَى الْعى عوتاس ا ثُمهنورت

  )٢:الرعد) (لَعلَّكُم بِلقَاِء ربكُم توقنونَ 
"  سورة كاملة عنواا --: يف القرآن عتب ولوم حملمد صلى اهللا عليه وسلم يف مواضع عديدة مثل -٦

 أَو يذَّكَّر فَتنفَعه ٣ وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ٢ أَن جاءه الْأَعمى ١عبس وتولَّى " من آياا " .عبس 
 وهو ٨ وأَما من جاءك يسعى ٧ وما علَيك أَلَّا يزكَّى ٦فَأَنت لَه تصدى  ٥ أَما منِ استغنى ٤الذِّكْرى 
   " .١٠ فَأَنت عنه تلَهى ٩يخشى 

-)  بِنيالْكَاذ لَمعتقُوا ودص ينالَّذ لَك نيبتى يتح ملَه تنأَذ مل كنع فَا اللَّه٤٣:بةالتو) (ع(  
وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم ال  ( -

  )١٦١:آل عمران) (يظْلَمونَ 
رضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْآخرةَ واللَّه ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْأَ ( -

 يمكح زِيز٦٧:ألنفال) (ع(  
- ) مهأَن ملَه نيبا تم دعب نى مبي قُروا أُولكَان لَوو نيرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينآم ينالَّذو بِيلنا كَانَ لم 

  )١١٣:التوبة) (أَصحاب الْجحيمِ 
- )  يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم ابتال ك٦٨:ألنفال) (لَو(  
  )٢٣:الكهف) (وال تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَداً  ( -

)١/٥٧(  

  

- ) اذْكُرو اَء اللَّهشداً إِلَّا أَنْ يشذَا ره نم بأَقْري لبنِ ريدهى أَنْ يسقُلْ عو ِسيتإِذَا ن كبر  (
  )٢٤:الكهف(
وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمِسك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي في نفِْسك ما  ( -
لَى اللَّهكُونَ عال ي كَيا لاكَهنجوطَراً زا وهنم ديى زا قَضفَلَم اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم 

  )٣٧:األحزاب) (الً الْمؤمنِني حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَّه مفْعو
- )  يمحر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتضري مغتبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت مل بِيا النها أَي١:التحرمي) (ي(  
 علَينا ولَو تقَولَ(  بل إن يف القرآن الكرمي ديد ووعيد لنيب اهللا إن مل يؤد ماعليه حيث يقول سبحانه -

  )٤٦-٤٤احلاقة) (ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني ) ( ألخذْنا منه بِالْيمنيِ ) ( بعض الْأَقَاوِيلِ 
 وضعف إِذاً لَأَذَقْناك ضعف الْحياة) ( ولَوال أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَليالً ( وقوله سبحانه 



  )٧٥-٧٤االسراء) (الْممات ثُم ال تجِد لَك علَينا نصرياً 
هذا العتاب وغريه كثري ، فهل يعقل أن يؤلف حممد صلى اهللا عليه وسلم الكتاب مث يوجه العتاب إىل 

قرآن نفسه ؟ وحوادث عديدة قام ا حممد صلى اهللا عليه وسلم آنياً مع أصحابه مث تبدلت يف نص ال
فلم جيد يف نفسه غضاضة ، فلو كان القرآن من عنده ملا قام ا ودوا، لغيرها وعمل األنسب دون 

  .تسجيل احلادثة

)١/٥٨(  

  

كانت ترتل مبحمد صلى اهللا عليه وسلم نوازل وأحداث من شأا أن حتفزه إىل القول :  ودليل آخر -٧
ألمر إليه لوجد له مقاالً وجماالً ، ولكن كانت متضي ، وكانت حاجته القصوى تلح عليه حبيث لو كان ا

الليايل واأليام تتبعها الليايل واأليام وال جيد يف شأا قرآناً يقرؤه على الناس فقد حدث أن سأل عن أهل 
الكهف فقال إنه سريد عليهم غداً على أمل أن يرتل الوحي بالرد ولكنه مل يقل إن شاء اهللا فرتلت 

إِال أَنْ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نِسيت وقُلْ ) ( وال تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَداً ( اآليات الكرمية 
  )٢٤-٢٣الكهف) (عسى أَنْ يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشداً 

  ))نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية(( 
  الفصل الثاىن

  هات اللغوية حول القرءانالشب
يعترض النصراىن على القرآن ، ببعض آياته الىت أتت على غري الشائع حنوياً ، يظن وامهاً أن ذلك ينقص 

  .من شأن الكتاب العزيز 
  فكيف يكون رد املسلم على ذلك ؟

هم ىف اآلية ، عادة ما يلجأ املسلم إىل أقوال علماء النحو واللغة ، وفيها خترجيات حنوية لإلشكال املتو
  .وغالباً ما يشري ـ العامل ـ إىل أن اإلشكال املتوهم هو لغة جائزة عند العرب 

  .كل هذا مجيل ورائع ، لكن هناك شىءعلينا أن نعيه أوالً ، مث نعلمه للنصارى ثانياً
 يظنون أن!إن النصارى حياكمون القرآن العظيم إىل منهج القواعد النحوية للصف الثالث اإلعدادى 

إن علم النحو ليس علماً . وهذا جهل فاضح بنشأة علم النحو ! القواعد النحوية حاكمة على القرآن 
  .عقلياً ، مبعىن أن سيبويه ـ مثالً ـ مل يعتمد على التفنن العقلى ىف تقرير قواعد النحو 

  بل إنه علم مبىن على االستقراء
  العرب ، من شعر وخطابة ونثرفسيبويه ـ مثالً ـ أخذ حيلل كل النصوص الواردة عن . 

)١/٥٩(  



  

" غري ذلك ، فوجد أم ـ العرب ـ دائماً يرفعون الفاعل ىف كالمهم ، فاستنبط من ذلك قاعدة 
تسطر ىف كتب النحو ، ليتعلمها األعاجم " قاعدة حنوية " وهكذا نتجت لدينا " .. الفاعل مرفوع 

  .فيستقيم لسام بالعربية إذا جرت عليه 
 سيبويه وجد العرب ينصبون الفاعل ، كنا سنجد كتاب القواعد النحوية ىف الصف الثالث فلو كان

  !اإلعدادى ، خيربنا بأنه جيب علينا نصب الفاعل كلما وجدناه
صنيع العرب ىف " استقراء " مستنبطة من " القواعد النحوية .. " إن علم النحو مبىن على االستقراء 

   قارئى الكرمي ، سيسهل عليك ـ إن شاء اهللا ـ فهم ما بعدهاإذا فهمت هذه النقطة. كالمهم 
وهو أن العرب مل تكن كلها هلجة واحدة ، ومل تكن كلها تسري على نفس القواعد النحوية ذاا ، ومل 

  .تكن تلتزم كل قبيلة منها بنفس املعامالت النحوية 
  !ثالث اإلعدادى إن قبائل العرب مل تكن تسري ىف كالمها على منهج النحو للصف ال

وإمنا اشتركت كل قبائل العرب ىف .. كال .. اخلاص ا " حنوها " وليس معىن ذلك أنه كان لكل قبيلة 
تلك القواعد بعينها " كل " لكنها ـ أبداً ـ مل جتتمع على .. القواعد النحوية املشهورة اآلن " معظم " 
 ىف التعامالت النحوية بني القبائل العربية لعلك أدركت اآلن ـ قارئى الكرمي ـ أن دائرة اخلالف. 

  كانت صغرية ، لكنها واقعة ال سبيل إىل إنكارها
  ))نقال عن شبكة احلقيقة اإلسالمية (( 

  -:وميكن تلخيص ما ذكروه ىف هذا اجلانب ىف النقاط التالية 
مساء املستعارة من لغات ما جاء يف القرآن من ألفاظ غري عربية كأمساء األنبياء السابقني و بعض األ-:أوال

  .استربق، جهنم، ماعون، سندس، مشكاة هل يقدح يف عربية القرآن وبالغته: أخرى مثل
  و يرد األلوسي

 بأن وجود كلمات يسرية ال تتجاوز الثالثني غري عربية يف القرآن أو يف كالم عريب ال خترجه عن -١
  .عروبته 

)١/٦٠(  

  

ا غري عربية فإن العرب عربتها بألسنتها فصارت عربية، و كان  هذه األلفاظ ، و إن كانت يف أصوهل-٢
اإلمام الشافعي مينع أن تكون أصول هذه الكلمات أعجمية ، بل يراها عربية وإن وجدت يف لغات 

، و يرى حممد عزة دروزة "ال حييط باللغة إال نيب" أخرى فهي مما نقله العجم عن العرب ، و كان يقول 
 هلذه الكلمات ألا تتعلق مبسميات غري مستعملة يف احلياة العربية، وصلت إىل أن سبب تعريب العرب



فحقيقة العبارة عن هذه األلفاظ أا يف األصل أعجمية لكن : العرب من االحتكاك باألمم قال ابن عطية 
ا بعض استعملتها العرب وعربتها فهي عربية ذا الوجه وقد كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن بلسا

خمالطة لسائر األلسنة بتجارات وبرحليت قريش وكسفر مسافر بن أيب عمرو إىل الشام وكسفر عمر بن 
اخلطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إىل أرض احلبشة وكسفر األعشى إىل احلرية مع 

 حروفها وجرت كونه حجة يف اللغة فعلقت العرب ذا كله ألفاظا أعجمية غريت بعضها بالنقص من
إىل ختفيف ثقل العجمة واستعملتها يف أشعارها وحماوراا حىت جرى جمرى العريب الصحيح ووقع ا 

البيان وعلى هذا احلد نزل ا القرآن فإن جهلها عريب ما فكجهله الصريح مبا يف لغة غريه كما مل يعرف 
  .ابن عباس معىن فاطر إىل غري ذلك 

فاظ قد وجدت يف العربية قبل زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم بوقت طويل  ميكن أن تكون هذه األل-٣
واستقرت يف اللغة العربية حىت أصبحت جزءاً منها وصارت من مفرداا اليت يروج استخدامها بني 

  ))نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية. (( العرب 
  .لته قوهلم بأن يف القرآن أخطاء حنوية  مما قاله النصارى مشككني يف بالغة القرآن و جزا-:ثانيا

وقد جهل هؤالء أن القرآن سابق على قواعد النحو اليت وضعها سيبويه واخلليل الفراهيدي معتمدين يف 
استنباطهم هلذه القواعد على القرآن الكرمي و بعض أشعار العرب فال ميكن أن تكون هذه القواعد 

  .الالحقة حكماً على األصل الذي صدرت عنه

)١/٦١(  

  

مث إن املتبصر العارف بلغة العرب يرى أن هذه املواضع اليت أنكرها النصارى مل ختالف لغة العرب 
  .ولنضرب لذلك أمثلة

  حيث جاءت كلمة هذان مرفوعة وحقها أن تنصب} إن هذان لساحران {  قوله تعاىل -١
مهملة وجوباً إذا جاء بعدها فعل ، إنْ بالسكون وهى خمففة من إن ، وإنْ املخففة تكون : اجلواب األول 

ومىت أُمهلَت يقترن خربها بالالم ) إنْ زيد لكرمي: (أما إذا جاء بعدها اسم فالغالب هو اإلمهال حنو
وامسها دائماً ضمري حمذوف يسمى ضمري . املفتوحة وجوباً للتفرقة بينها وبني إنْ النافية كى ال يقع اللّبس

  ).هذان ساحران(ى هنا وخربها مجلة ، وه) الشأن(
هي لغة لبعض القبائل العربية يلزمون (( إن هذان لساحران(( أن قوله تبارك وتعاىل : اجلواب الثاىن 

. املثىن األلف فىجميع حاالته كبين احلارث بن كعب، وخثعم، وكنانة، وعذرة، وزبيد، وغريهم
  .مررت برجالن ، وقبضت منه درمهان، وجلست بني يداه: يقولون

  إن أباها وأبا أباها قد بلغا ىف اد غايتاها: ول الشاعر كق



واألصل أن يقول غايتيها ألا مفعول والشواهد كثرية ،ولغة إلزام املثىن األلف لغة مشهورة ، وقد جاء 
القرآن على أحرف عدة ولغات شىت، فال غرابة أن يكون يف القرآن وجه ورد على لغة لبعض قبائل 

  .العرب املشهورة 
  ما هذان إال ساحران ، و يف كال احلالني ترفع كلمة هذان: أا للنفي مبعىن: اجلواب الثالث

  }الصابرين {  أشكل على النصارى أيضاً نصب لفظة -٢
  }واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين يف البأساء و الضراء و حني البأس { يف قوله 

و سبب اإلضمار هو . أمدح الصابرين:تقدير الكالمواجلواب أن نصبها كان بسبب فعل حمذوف ، و 
  .اإلشعار بفضل الصرب تقديره وأخص باملدح الصابرين، والعطف هنا من باب عطف اجلملة على اجلملة

} أسباطاً { فسببه أن التمييز ليس } و قطعناهم اثنيت عشرة أسباطاً أمماً {  أما تأنيث العدد يف قوله -٣
  نعت لألسباط) أمما(وافقها العدد، و أما أسباطاً فهي بدل كل من كل وكلمة و هي مؤنثة و . فرقة: بل

)١/٦٢(  

  

لكن الراسخون يف العلم منهم و املؤمنون يؤمنون مبا { يف قوله تعاىل } املقيمني {  أما نصب قوله -٤
  فقد نصبت} أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و املقيمني الصالة 

ست بواو العطف، بل الواو املعترضة و ما بعدها نصب على املدح ، و تقدير  ألن الواو اليت قبلها لي-أ
  .أمدح املقيمني الصالة : الكالم

  .أي وأمدح املقيمني الصالة، ويف هذا مزيد العناية م، فالكلمة منصوبة على املدح
 فهى أول ما ملرتلة الصالة ،) وأمدح(وعليه فهذه مجلة اعتراضية وهى مفعول به لفعل حمذوف تقديره 

  .وفيها مجال بالغى حيث يلفت فيها آذان السامعني ألمهية ما قيل. سيحاسب عليه املرء يوم القيامة
  .]بعدها على الرفع فهى معطوفة على اجلملة الىت قبلها) واملؤتون(أما 
رور جمروراً ال منصوباً ، وقال إن جره ألنه معطوف على الضمري ا" املقيمني "  ومنهم من جعل -ب

  .لكن الراسخون منهم واملقيمني الصالة:واملعىن على هذا" منهم " حمالً ىف 
وبعضهم قال إنه جمرور بالعطف " أنزل إليك "  وبعضهم قال إنه جمرور بالعطف على الكاف ىف -ج

  ".مبا أنزل إليك " ىف " ما " على 
  "قبلك " ىف " الكاف "  أو هو جمرور بالعطف على -د 
إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون والنصارى من { يف قوله } الصابئون {  رفعت كلمة -٥

  }آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صاحلاً 
و ....إن الذين آمنوا والذين هادوا : الرفع حممول على التقدمي و التأخري، و التقدير:  قال سيبويه-أ



  الصابئون و النصارى كذلك
 اجلملة اسم موصول واحد حلق لك أن تنكر ذلك ، لكن ال يلزم لالسم وتوضيح ذلك أنه لو كان يف

فالواو هنا استئنافية من باب إضافة اجلُملة للجملة ، وليست عطفا . املوصول الثاين أن يكون تابعا إلنَّ
  .على اجلملة األوىل

 عفونوخربه حمذوف تقديره والصابئ) اسم مبتدأ ( لإلستئناف ) والصابئون ( لذلك ر  

)١/٦٣(  

  

والفائدة من عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئني أشد الفرق املذكورين . كذلك أى ىف حكمهم
كل هؤالء الفرق إن آمنوا وعملوا الصاحلات قَبِلَ اُهللا توبتهم وأزال : ىف هذه اآلية ضالالً ، فكأنه قيل

  .ذنبهم ، حىت الصابئون فإم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك
و هذا التعبري ليس غريبا يف اللغة العربية، بل هو مستعمل فيها كقول بشر بن أيب خازم األسدي الذي 

  :قال 
  وإال فاعلموا أنا وأنتم بغاة ، ما بقينا يف شقاق*** إذا جزت نواصي آل بدر فأدوها وأسرى يف الوثاق 

مرفوع، واخلرب الثاين )  أنتم أو( وأنتم ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ، وبغاة خرب أن : والشاهد 
حمذوف، وكان ميكن أن يقول فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة، لكنه عطف مع التقدمي وحذف اخلرب ، تنبيها 
على أن املخاطبني أكثر اتصافا بالبغي من قومه هو ، فقدم ذكرهم قبل إمتام اخلرب لئال يدخل قومه يف 

  البغي ــ وهم األقل فيه ــ قبل اآلخرين
حنن مبا عندنا وأنت مبا عندك راضِ والرأي خمتلف والتقدير وحنن مبا : مثله أيضا قول قيس بن اخلطيمو

  عندنا راضون
معطوفة ) والصابئون ( إنَّ لفظ إنَّ ينصب املبتدأ لفظا ويبقى مرفوعا حمال، فيصح لغة أن تكون  : -ب

  .على حمل اسم إن سواء كان ذلك قبل جميء اخلرب أو بعده 
  ).هادوا ( و هي معطوفة على املضمر يف  أ-ج

و هذه الصور و غريها مما ذكر علماؤنا يدل على جهل مثريي الشبهات من النصارى بقواعد اللغة كما 
  ))نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية . (( يدل على عظمة القرآن و بيانه

طون هذه االنعام خالصة لذكورنا وحمرم وقالوا ما يف ب: (  ما جاء يف سورة االنعام من قوله تعاىل -٦
  ملاذا جاءت لفظة خالصة مؤنثة، وحمرم مذكرة ؟) على أزواجنا 

  :اجلواب من ثالثة أوجه 



  .عالمة ونسابة : اهلاء يف خالصة للمبالغة ال للتأنيث ، كقولك : األول 
  .خالصة مصدر كالعافية والعاقبة : الثاين 

)١/٦٤(  

  

هو األجنة أنث اخلرب على املعىن ، ) ما يف بطون هذه األنعام ( لتأنيث ، وملا كان قيل إن اهلاء ل: الثالث 
  على اللفظ) حمرم ( وذكر 

  :وجاء يف تفسري أضواء البيان لإلمام الشنقيطي رمحه اهللا 
نسقيكُم : "ألنه ذكرها هنا يف قوله. وقد دلت اآليات املذكورة على أن األنعام يصح تذكريها وتأنيثها

طُونِهى با فمونَ يف قوله؟وأنثها يف سورة " منمؤـ" لْمنا مفيِه لَكُما وطُونِهى با فمم يكُمقسةٌ؟نريكَث عف "
أن أمساء األجناس جيوز فيها التذكري نظراً إىل اللفظ، والتأنيث نظراً إىل معىن اجلماعة : ومعلوم يف العربية

وجاء فيه تذكري . وقد جاء يف القرآن تذكري األنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفاً. جلنسالداخلة حتت اسم ا
كَأَنهم أَعجاز نخلٍ " والتأنيث يف قوله" كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ" فالتذكري يف قوله. النخل وتأنيثها

ةاوِيفالتذكري يف قوله. ثهاوجاء يف القرآن تذكري السماء وتأني. وحنو ذلك" خ "بِه رنفَطآُء ممالس "
وهذا معروف يف العربية، ومن . وحنو ذلك من اآليات" ها بِأَيد؟لسمآَء بنينـ؟و" والتأنيث يف قوله

يف كل عام نعم حتوونه : شواهده قول قيس بن احلصني احلارثي األسدي وهو صغري يف تذكري النعم 
  هيلقحه قوم وتنتجون

وكان جيب أن تكون " قال ال ينالُ عهدي الظاملني " جاء يف سورة البقرة قوله :  من ذلك -٧
فكيف جاءت منصوبة ". ينال"فهي مجع مذكر سامل مرفوع بالواو والنون ألنه فاعل الفعل " الظاملون"

  بالياء والنون؟
يشمل عهدى الظاملني، فعهدى هنا كما ىف اآلية أى ال ) يشمل أو يعم(ينال فعل متعدى مبعىن : اجلواب 

  .فاعل، والظاملني مفعول به
  .مثال لذلك لقد ناله ظلماً، وأسفنا ملا ناله من إهانة

)١/٦٥(  

  

واإلمامة والعهد باإلمامة هنا معناه النبوة، وبذلك تكون جواباً من اهللا على طلب نبينا إبراهيم أن جيعل 
  ).إال الظاملني من ذريتك(ىن الظاملني، كما لو أنه أراد قول النبوة ىف ذريته فوافقه اهللا إال أنه استث
  .نال الظامل جزاءه: وجتىء أيضاً مبعىن حصل على مثل



نالين : "والعرب تقول: وها هو يقول) لسان العرب(املعجمات القدمية اليت مجعها ، ومن مصادر اللغة 
  ١١/٦٨٥لسان العرب " من فالن معروف ينالين أي وصل إيل منه معروف

مثَلُهم كَمثَلِ الذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب  " ١٧ من ذلك جاء يف سورة البقرة -٨
مورِهوكان جيب أن جيعل الضمري العائد على املفرد مفرداً فيقول ذهب اهللا بنوره ". اُهللا بِن.  
مثل : " ومثال ذلك قوله. إمنا شبهت قصتهم بقصة املستوقدفهو هنا مل يشبه اجلماعة بالواحد و: اجلواب 

فلما أضاءت ما حوله ]. ٥اجلمعة " [الذين حملوا التوراة مثَّ مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا
أضاءت أيضاً لآلخرين ، فكان عقاب اهللا أا ذهبت بأبصارهم مجيعاً، الحظ أن اهللا يضرب املثل بقوم 

راً فلما أضاءت ما حول فاعل هذه النار أضاءت أيضاً حول ذهب اهللا بأبصار هذا استوقد أحدهم نا
  .القوم

وهى أبلغ من أذهب ألن ذهب بالشىء اسطحبه ومضى به معه، فكأمنا أراد اهللا ) ذهب(ونالحظ أنه قال 
وره وتركهم أن يذكرهم أنه يرون بنور اهللا وىف معيته، وحيث أم اختاروا طريق الظلمة فقد أخذ اهللا ن

  .ىف ظلمات أنفسهم الىت اختاروا البقاء فيها
والَ تفِْسدوا في اَألرضِ بعد إِصالَحها وادعوه خوفًا  " ٥٦ ومن ذلك ما جاء يف سورة األعراف -٩

  "وطَمعا إِنَّ رحمت اِهللا قَرِيب من الْمحِسنِني 
  .لتأنيث فيقول قريبة وكان جيب أن يتبع خرب إن امسها يف ا

  .إن كلمة قريب على وزن فعيل، وصيغة فعيل يستوى فيها املذكر واملؤنث: اجلواب 

)١/٦٦(  

  

اُهللا الذي أَنزلَ الكتاب بِاحلَق وامليزانَ وما  (١٧: ٤٢ ومن ذلك ما جاء يف سورة الشورى -١٠
ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدتبع خرب لعل امسها يف التأنيث فيقول قريبة؟فلماذا مل ي). ي  

  .خرب لعل هنا حمذوف لظهوره البين تقديره لعل حدوث الساعة قريب: اجلواب 
: ومثله قول القائل. وفيه أيضا فائدة وهي أن الرمحة والرحم عند العرب واحد فحملوا اخلرب على املعىن

: ومثله قوله تعاىل.  فأتى اسم اإلشارة مذكرا)هذا رمحة من ريب: (ويؤيده قوله تعاىل. إمرأة قتيل
  ).واملالئكة بعد ذلك ظهري(

  :وقد جهل املعترض بأنه املذكر واملؤنث يستويان يف أوزان مخسة 
  .كرجل صبور وامرأة صبور): فعول (- ١
  .كرجل جريح وامرأة جريح): فعيل (- ٢
  .كرجل منحار وامرأة منحار أي كثري النحر): مفعال (- ٣



  .بكسر امليم مثل مسكني، فنقول رجل مسكني، وامرأة مسكني): فعيل (- ٤
. كمغشم وهو الذي ال ينتهي عما يريده ويهواه من شجاعته. بكسر امليم وفتح العني): مفعل (- ٥

  .ومدعس من الدعس وهو الطعن
 وكان جيب أن ).هذان خصمان اختصموا في ربهِم(١٩: ٢٢ ومن ذلك ماجاء يف سورة احلج -١١

  .يثني الضمري العائد على املثنى فيقول خصمان اختصما يف رما
اجلملة يف اآلية مستأنفة مسوقة لسرد قصة املتبارزين يوم بدر وهم محزة وعلي وعبيدة بن : اجلواب 

. نيالتقدير هؤالء القوم صاروا يف خصومتهم على نوع. احلارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة
نوع موحدون يسجدون هللا وقسم آخر حق عليه . وينضوي حتت كل نوع مجاعة كبرية من البشر

  فالتثنية باعتبار أما فرقتني واجلمع باعتبار أم مجع من األفراد.العذاب كما نصت عليه اآلية اليت قبلها
كان جيب أن جيمع االسم و). وخضتم كَالذي خاضوا (٦٩: ٩ ومن ذلك ما جاء يف سورة التوبة -١٢

  .املوصول العائد على ضمري اجلمع فيقول خضتم كالذين خاضوا

)١/٦٧(  

  

كأنه أراد أن يقول . حمذوف تقديره كاحلديث الذى خاضوا فيه) اجلار وارور(املتعلق : اجلواب 
  .وخضتم ىف احلديث الذى خاضوا هم فيه

قُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم املَوت فَيقُولَ وأَنف( ومن ذلك ما جاء يف سورة املنافقون -١٣
نيحالالص نم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترالَ أَخلَو بوكان جيب أن ينصب الفعل املعطوف ) ر

  .على املنصوب فأَصدق وأَكون 
تقرأ بالنصب واجلزم ، أما النصب فظاهر ألا معطوفة على ) وأكن (أن يقال إن الكلمة: اجلواب

وإن كانت منصوبة لفظا ) فأصدق (، وأما اجلزم فألن كلمة )لوال(املنصوب لفظا يف جواب ) فأُصدق(
مترتب على قوله ) فأصدق(،حيث إن قوله )لوال أخرتين(لكنها جمزومة حمال بشرط مفهوم من قوله 

إن العطف على احملل : وقد وضع العلماء قاعدة فقالوا. إن أخرتين أصدق وأكن: ، فكأنه قال)أخرتين(
ازوم بالشرط املفهوم مما قبله جائز عند العرب ، ولو مل تكن الفاء لكانت كلمة أصدق جمزومة، فجاز 

  .العطف على موضع الفاء
 الفعل ، وهو جمزوم فالواو هنا من باب عطف اجلملة على اجلملة وليست من باب عطف الفعل على[

  .]ألن الطلب كالشرط) األمر(ىف باب الطلب 
وكان جيب أن جيمعها ).لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً(٨٠: ٢ ومن ذلك ما جاء يف سورة البقرة -١٤

  .مجع قلة حيث أم أراد القلة فيقول أياماً معدودات 



البقرة ) [ىف أيامٍ معدودات(و ] ٢٤آل عمران ) [ياماً معدوداتإالَّ أ: (ورد ىف القرآن: اجلواب 
  ].٢٨احلج ) [ىف أيامٍ معلومات(و ] ٢٠٣

  رجال مؤمنة ، كيزان مكسورة ، ثياب: إذا كان االسم مذكراً فاألصل ىف صفة مجعه التاء
  . مكسوراتنساء مؤمنات ، جِرار: مقطوعة ؛ وإن كان مؤنثاً كان األصل ىف صفة مجعه األلف والتاء
  .محام محامات: إال أنه قد يوجد نادراً اجلمع باأللف والتاء مع االسم املذكر مثل

)١/٦٨(  

  

وىف آل عمران مبا هو ) أياماً معدودة(فاهللا تعاىل تكلم ىف سورة البقرة مبا هو األصل وهو قوله تعاىل 
  .الفرع

جبال شاخمة : فرد املؤنث أو اجلمع، فنقولوعلى ذلك جيوز ىف مجع التكسري لغري العاقل أن ينعت بامل
دراهم (وىف رأى آخر أا تعىن أياماً قليلة مثل . وجبال شاخمات ، ورود محراء وورود محراوات

) فهي ثالثة أيام املبيت يف مىن(يف القلة ) معدودات(يف الكثرة ، و) معدودة(ولكن األكثر أن ). معدودة
  .وهي قليلة العدد

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام  (١٨٤ و١٨٣: ٢اء يف سورة البقرة  ومن ذلك ما ج-١٥
وكان جيب أن جيمعها مجع كثرة ). أَياما معدودات* كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

  .أياماً معدودة  يوماً فيقول ٣٠حيث إن املراد مجع كثرة عدته 
إىن : أى مقدورات بعدد معلوم ، أو قالئل ، فكأمنا يريد اهللا أن يقول) أياماً معدودات: (اجلواب 

رمحتكم وخففت عنكم حني مل أفرض عليكم صيام الدهر كله ، وال صيام أكثره ، ولو شئت لفعلت 
  .ذلك ولكىن رمحتكم وما أوجبت الصوم عليكم إال ىف أيام قليلة

  جبال شاخمة:  مجع التكسري لغري العاقل أن ينعت باملفرد املؤنث أو اجلمع، فنقولوجيوز ىف
  .وجبال شاخمات ، ورود محراء وورود محراوات

سالَم علَى ... وإِنَّ إِلْياس لَمن املُرسلني (١٣٢-١٢٣ ومن ذلك ما جاء يف سورة الصافات -١٦
 نياسإِلْي ...نادبع نم هنِنيإِنمفلماذا قال إلياسني باجلمع عن إلياس املفرد؟ فمن اخلطا لغوياً تغيري ). ا املُؤ

  .اسم العلَم حباً يف السجع املتكلَّف
فلماذا قال سينني باجلمع .  والتنيِ والزيتون وطُورِ سينِني وهذَا البلَد اَألمنيِ ٣-١وجاء يف سورة التني 
  أ لغوياً تغيري اسم العلَم حباً يف السجع املتكلفعن سيناء؟ فمن اخلط

)١/٦٩(  

  



إن اسم إلياس معرب عن العربية ، فهو اسم علم أعجمي ، مثل إبراهيم وأبرام ، فيصح لفظه : اجلواب 
إلياس و إلياسني ، ومها إمسان لنيب واحد ، ومهما أتى بلفظ فإنه ال يعين خمالفة لغة العرب ، وال يعترض 

فاالسم ليس من األمساء العربية حىت يقال . لغة مبا اصطلحوا على النطق به بوجه أو بأكثرعلى أهل ال
. هذا خمالف للغة العرب، وكذلك لفظ سيناء يطلق سينني وسينني وسيناء بفتح السني وكسرها فيهما

  .ومن باب تسمية الشيء الواحد بتسميات متشاة أيضاً كتسمية مكة بكة
لَيسَ البِر أَن تولُّوا وجوهكُم قبلَ املَشرِقِ واملَغرِبِ  (١٧٧: ٢ يف سورة البقرة  ومن ذلك ما جاء-١٧

نيبِيالنابِ وتالكو كَةاملَالئرِ ومِ اآلخواليبِاِهللا و نآم نم البِر نلَكفأتى باسم الفاعل بدل املصدر ). و
  .تؤمنوا باهللا ألن الرب هو اإلميان ال املؤمنوالصواب أن يقال ولكن الرب أن 

ولكن الرب كل الرب (يقول اإلمام الرازى أنه حذف ىف هذه اآلية املضاف كما لو أراد قول : اجلواب 
) كَمن ءامن... أجعلتم سقاية احلاج (وشبيه ذلك اآلية . الذى يؤدى إىل الثواب العظيم بر من آمن باهللا

أجعلتم أهل سقاية احلاج كمن آمن؟ ، أو أجعلتم سقاية احلاج كإميان من آمن؟ : وتقديره] ١٩التوبة [
  .ليقع التمثيل بني مصدرين أو بني فاعلني، إذ ال يقع التمثيل بني مصدر وفاعل

طه ) [والعاقبة للتقوى(هنا معناها البار مثل اآلية ) الرب(وقد يقصد ا الشخص نفسه فتكون كلمة 
  .أى غائراً] ٣٠املُلك ) [أرأيتم إن أصبح ماُءكم غوراً( ، ومثله قول اهللا تعاىل أى للمتقني] ١٣٢

  .أى ذو درجات] ١٦٣آل عمران ) [هم درجات عند رم: (وقد يكون معناها ولكن ذا الرب ، كقوله

)١/٧٠(  

  

يعمل اإلنسان فيصري معىن اآلية ولكن الرب هو أن . إذن فالرب هو عمل املؤمن. والصحيح أن اإلميان عمل
كذا وكذا ، فاإلميان باهللا من األعمال اإلميانية وتتضمن أعماال للقلب تبعث على عمل اجلوارح 

  .وهذه كلها تبعث على العمل الصاحل. كاخلشية واخلضوع والتوكل واخلوف والرجاء
لِ آدم خلَقَه من إِنَّ مثَلَ عيسى عند اِهللا كَمثَ (٥٩: ٣ ومن ذلك ما جاء يف سورة آل عمران -١٨

وضع الفعل املضارع بدل املاضي وكان جيب أن يعترب املقام الذي يقتضي ) . ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُون
  .صيغة املاضي ال املضارع فيقول قال له كن فكان 

 بل هي لإلشارة إىل أن قدرة اهللا على إجياد شيء ممكن وإعدامه مل تنقض،) فيكون(قال : اجلواب 
فكان ، ) كن(مستمرة يف احلال واالستقبال يف كل زمان ومكان ، فالذي خلق آدم من تراب فقال له 

  ).كن(بقوله تعاىل ) فيكون(قادر على خلق غريه يف احلال واالستقبال 
فكان، فظنوا جلهلهم بفن التفسري أن قول : أي إن املعىن : وقد نقل املنصرون هذا من كتب التفسري

: قال القرطيب . فكان ، بصيغة املاضي : ن بذلك لتصحيح خطأ وقع يف القرآن، وأن الصواب املفسري



  "واملستقبل يكون يف موضع املاضي إذا عرف املعىن. فكان "
إذا أمرتك بشيء تفعله؟ وتقدير السياق : إذا أمرتك بشيء فعلت؟ أم أن األصح أن تقول: وهل نقول

  ألن الفعل املضارع يدل على االستمرارية.ون ما أراديف اآلية فإذا أراد اهللا شيئا فيك
فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَنْ يجعلُوه في غَيابة اجلُب  (١٥: ١٢ ومن ذلك ما جاء يف سورة يوسف -١٩

ب ملّا؟ ولو حذف الواو اليت قبل أوحينا فأين جوا). وأَوحينا إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذا وهم الَ يشعرونَ
  ..الستقام املعىن

  .جواب ملّا هنا حمذوف تقديره فجعلوه فيها أو نفَّذوا مؤامرم وأرسله معهم: اجلواب 
  .وهذا من األساليب البالغية العالية للقرآن أنه ال يذكر لك تفاصيل مفهومة بديهية يف السياق

)١/٧١(  

  

إنا { : ورة الفتح قوله تعاىل خماطبا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك ما جاء يف س-٢٠
لتؤمنوا باهللا ورسوله { : ، وبعد هذه اآلية نقرأ قوله تعاىل)٨:الفتح(} أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 

، وقد استشكل بعض الناس مرجع الضمائر )٩:الفتح(} وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال 
  هل هي عائدة إىل اهللا، أم إىل الرسول، أم ماذا ؟} وتعزروه وتوقروه وتسبحوه { :  األفعالالثالثة يف

ووجه اإلشكال يف اآلية كما يتومهه البعض، أن الضمائر الثالثة إذا عادت إىل الرسول صلى اهللا عليه 
ا وال سليما؛ ألن معىن اآلية وسلم فإن ذلك يؤدي إىل اضطراب يف معىن اآلية، وال يكون املعىن مستقيم

  !!أمر املسلمني بالتسبيح للرسول صلى اهللا عليه وسلم : على هذا
أما إذا عادت الضمائر الثالثة إىل اهللا تعاىل، فإن املعىن أيضا يكون مضطربا؛ ألن اهللا ليس حباجة إىل من 

  .يعزره ويقويه وينصره، وألنه هو القوي العزيز 
  كرمية، يكشف لنا أن اآلية مستقيمة يف تركيبها، وصحيحة يف معناها؛وكالم املفسرين حول هذه اآلية ال

تعود إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ } وتعزروه وتوقروه { :  وذلك أن الضمائر يف قوله تعاىل-
تعظموه وتكربوه، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما؛ : أي} وتعزروه { : فيكون معىن قوله سبحانه

: من التوقري} وتوقروه { تنصروه باجلهاد معه، والدعوة إىل شريعته؛ ويكون معىن : هوقال قتادة معنا
واآلية على هذا تأمر املسلمني باحترام الرسول وتعظيمه باتباع ما . وهو االحترام واإلجالل واإلعظام

  .أمر به، والنهي عما ى عنه 
أول : تسبحون اهللا بكرة وأصيالً، يعين: اىل، أيفيعود إىل اهللا تع} وتسبحوه { : أما الضمري يف قوله تعاىل

  .النهار وآخره 

)١/٧٢(  



  

ومن اجلائز يف لغة القرآن أن يكون بعض الكالم راجعا إىل اهللا تعاىل، وبعضه راجعا إىل رسوله صلى اهللا 
} زون ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائ{ : عليه وسلم، وهلذا أمثلة، قال تعاىل

  .، فالطاعة هللا ولرسوله، واخلشية والتقوى هللا وحده )٥٢:النور(
وتعزروه وتوقروه { : وعلى هذا التوجيه لآلية، استحسن بعض القراء الوقف يف اآلية على قوله سبحانه

؛ وقد نقل ابن اجلزري هذا االستحسان، }وتسبحوه بكرة وأصيال { : مث يكون االبتداء من قوله تعاىل} 
لئال يوهم اشتراك عود الضمائر على شيء واحد، فإن الضمريين األول والثاين، عائدان على : لمث قا

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، والضمري الثالث عائد على اهللا عز وجل 
وهذا التوجيه لآلية الكرمية هو الذي ذهب إليه مجهور املفسرين، كالطربي ، و القرطيب ، وابن كثري 

  .وغريهم 
 فريقًا آخر من املفسرين، رأى أن الضمائر الثالثة يف اآلية ترجع إىل اهللا سبحانه، ويكون املراد  ولكن-

تعظيم دينه بالعمل به، واحترام رسوله صلى اهللا عليه وسلم باالقتداء : بتعزير اهللا تعاىل على هذا الرأي
وإىل . وميكن محل اآلية عليه } وتعزروه وتوقروه{ : ديه، والتزام سنته؛ وكل هذا يدخل يف قوله تعاىل

  .هذا التوجيه لآلية ذهب الزخمشري و األلوسي من املفسرين 
 فاآلية على كال التوجهني صحيحة مستقيمة ال إشكال فيها، سواء أعدنا الضمائر كلها إىل اهللا، أم -

  .أعدنا الضمري األول والثاين على الرسول، والثالث على اهللا 
  ))ة اإلسالمية نقال عن موقع الشبك(( 
). إِنا أَعتدنال للْكَافرِين سالَسالً وأَغْالَالً وسعرياً (٤: ٧٦ ومن ذلك ما وجاء يف سورة اإلنسان -٢١

  فلماذا قال سالسالً بالتنوين مع أا ال تنون المتناعها من الصرف؟
  :اجلواب 

ف كل األمساء املمنوعة من الصرف ىف النثرقرأت سالسلَ بالتنوين على لغة من لغات العرب الىت تصر .
  .أو أن تكون األلف املنونة ىف سالسالً بدالً من حرف اإلطالق

  )١٦٧ ص ٤الكشاف للزخمشرى ج (

)١/٧٣(  

  

) ويطَاف علَيهِم بِآنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيرا (١٥: ٧٦وكذلك جاء يف سورة اإلنسان 
  ن مع أا ال تنون المتناعها عن الصرف؟بالتنوي

لو رجعتم للمصحف لعرفتم أن قواريرا غري منونة ، فهى غري منونة على قراءة عاصم وكثريين : اجلواب 



غريه، ولكن قرأ اإلمامان النحويان الكسائى الكوىف، ونافع املدىن قواريراً منصرفة ، وهذا جائز ىف اللغة 
 اآليات،أوعلى لغة من لغات العرب تصرف كل األمساء املمنوعة من العربية لتناسب الفواصل ىف

  .الصرف ىف النثر 
فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في احلَج وسبعة إِذَا  (١٩٦: ٢ ومن ذلك ما جاء يف سورة البقرة -٢٢

 عشرة مع حذف كلمة كاملة تالفيا إليضاح الواضح، فلماذا مل يقل تلك) . رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ
  ألنه ال يوجد من يظن أن العشرة تسعة؟

ولكن تعمى القلوب الىت ىف : (إن التوكيد طريقة مشهورة ىف كالم العرب ، كقوله تعاىل: اجلواب 
ئل مسعته بأذين ، أو يقول قا] ٣٨األنعام ) [وال طائر يطري جبناحيه: (، وقوله تعاىل] ٤٦احلج ) [الصدور

ورأيته بعيين ، والفائدة فيه أن الكالم الذى يعرب عنه بالعبارات الكثرية ويعرف بالصفات الكثرية، أبعد 
عن السهو والنسيان من الكالم الذى يعبر عنه بالعبارة الواحدة ، وإذا كان التوكيد مشتمالً على هذه 

ة العدد ىف هذا الصوم من املهمات الىت ال جيوز احلكمة كان ذكره ىف هذا املوضع داللة على أن رعاي
  .إمهاهلا ألبتة

  :لبيان الكمال من ثالثة أوجه) كاملة(وقيل أيضاً إن اهللا أتى بكلمة 
أا كلمة ىف البدل عن اهلَدى قائمة مقامه ، وثانيهما أا كاملة ىف أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من 

وثالثهما أا كاملة ىف أن حج املتمتع إذا أتى ذا الصيام يكون كامالً ، يأتى باهلَدى من القادرين عليه ، 
  .مثل حج من مل يأت ذا التمتع

)١/٧٤(  

  

تلك عشرة فرضنا إكماهلا عليكم، إكمال صومها ملتعتكم بالعمرة " وذهب اإلمام الطربي إىل أن املعىن 
  .إىل احلج، فأخرج ذلك خمرج اخلرب

فكان الواجب حذف ) وأَسروا النجوى الذين ظَلَموا (٣: ٢١ سورة األنبياء  ومن ذلك ما جاء يف-٢٣
  .ضمري الفاعل يف أسروا لوجود الفاعل ظاهراً وهو الذين 

إن التركيب مطابق لقواعد اللغة العربية باتفاق علماء اللغة وإن اختلفوا يف الفاعل الذي أسنِد : اجلواب 
  .ى أنه مسند للضمري، واالسم الظاهر بدل منهإليه الفعل، واجلمهور عل

ووجود عالمة التثنية واجلمع ىف الفعل قبل الفاعل لغة طىء وأزد شنوءة، وهى لغة أكلوىن الرباغيث 
وقلنا من قبل إن القرآن نزل بلغات عدة عربية فصيحة ، وهذا أمر كان ال بد منه ، ومع هذا جاء هذا 

  :عبد اهللا بن قيس بن الرقيات يرثى مصعب بن الزبريالتعبري ىف لغة قريش ، ومنه قول 
  وقد أسلماه مبعد ومحيم* * * توىل قتال املارقني بنفسه 



  :وقول حممد بن عبد اهللا العتىب من ولد عتبة بن أىب سفيان األموى القرشى
  فأعرضن عىن باخلدود النواضر* * * رأين الغواىن الشيب الح بعارضى 

اعالً مكرراً ، فكلمة أسر هى الفعل ، والواو فاعله، والنجوى مفعول به، وما الذين ظلموا ليست هنا ف(
  )بعده نعت 

حتى إِذَا كُنتم في الفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة  (٢٢: ١٠ ومن ذلك ما جاء يف سورة يونس -٢٤
فاصع ا رِيحهاَءتا جوا بِهفَرِحأن فلماذا التفت عن امل). و خاطب إىل الغائب قبل متام املعىن؟ واألصح
  .يستمر على خطاب املخاطب

  :اجلواب 
 املقصود هو املبالغة كأنه تعاىل يذكر حاهلم لغريهم لتعجيبهم منها ، ويستدعى منهم مزيد اإلنكار -١

ن لصنيع اهللا فالغرض هنا بالغى إلثارة الذهن واإللتفات ملا سيفعله هؤالء املُبعدين من نكرا. والتقبيح
  .م

)١/٧٥(  

  

 إن خماطبته تعاىل لعباده، هى على لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فهى مبرتلة اخلرب عن الغائب -٢
  .، وكل من أقام الغائب مقام املخاطب ، حسن منه أن يرده مرة أخرى إىل الغائب

: تقرب واإلكرام كقوله تعاىل إن اإلنتقال ىف الكالم من لفظ الغيبة إىل احلضور هو من باب ال-٣
وكله مقام الغيب ، مث انتقل منها إىل قوله ] ٣-٢الفاحتة ) [الرمحن الرحيم* احلمد هللا رب العاملني (

، وهذا يدل على أن العبد كأنه انتقلَ من مقام الغيبة إىل ] ٥الفاحتة ) [إياك نعبد وإياك نستعني: (تعاىل
  . الدرجة ، وكمال القرب من خدمة رب العاملنيمقام احلضور ، وهو يوجب علو

) هو الذى يسيركم: (أما إذا انتقل اخلطاب من احلضور إىل الغيب وهو من أعظم أنواع البالغة كقوله
وملا كان ) وجرين بِهِم) (حتى إِذَا كُنتم في الفُلْك(ينطوي على االمتنان وإظهار نعمة املخاطبني، 

 الرب والبحر مؤمنني وكفارا واخلطاب شامل هلم مجيعا حسن اخلطاب بذلك ليستدمي الصاحل املسريون يف
  .الشكر، ولعل الطاحل يتذكر هذه النعمة فيتهيأ قلبه لتذكر وشكر مسديها

وملا كان يف آخر اآلية ما يقتضي أم إذا جنوا بغوا يف األرض، عدل عن خطام بذلك إىل الغيبة، لئال 
، فهذا يدل على املقت والتبعيد والطرد ، .نني مبا ال يليق صدوره منهم وهو البغي بغري احلقخياطب املؤم

وهو الالئق حبال هؤالء ، ألن من كان صفته أنه يقابل إحسان اهللا تعاىل إليه بالكفران، كان الالئق به 
راملبالغة واملقت أوالتبعيد: ففيها فائدتان. ماذُك.  
فلماذا مل يثن الضمري ). واُهللا ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه (٦٢: ٩سورة التوبة  ومن ذلك ما جاء يف -٢٥



  العائد على االثنني اسم اجلاللة ورسوله فيقول أن يرضومها؟
  :اجلواب 

  ال يثنى مع اهللا أحد ، وال يذكر اهللا تعاىل مع غريه بالذكر املُجمل ، بل جيب أن يفرد بالذكر تعظيماً-١
  .له
  . مث إن املقصود جبميع الطاعات والعبادات هو اهللا ، فاقتصر على ذكره-٢

)١/٧٦(  

  

حنن مبا عندنا وأنت مبا عندك راضٍ :  وجيوز أن يكون املراد يرضومها فاكتفى بذكر الواحد كقوله-٣
  .والرأى خمتلف أى حنن مبا عندنا راضون

 ، وإخالص القلب ال يعلمه إال اهللا ، فلهذا السبب خص  أن العامل باألسرار والضمائر هو اهللا تعاىل-٤
  .اهللا تعاىل نفسه بالذكر

 كما أن رضا الرسول من رضا اهللا وحصول املخالفة بينهما ممتنع فهو تابع لرضاء ربه ، لذلك -٥
إن إفراد : وقد قال أهل العلم. إحسان زيد وإمجاله نعشىن وجربىن: اكتفى بذكر أحدمها كما يقال

  .ري لتالزم الرضاءينالضم
فهما مجلتان حذف خرب : واهللا أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، كما قال سيبويه:  أو على تقدير-٦

  .واهللا أحق أن يرضوه ورسوله كذلك: إحدامها لداللة الثاين عليه والتقدير
  واخلطاب).  قُلُوبكُماإِنْ تتوبا إِلَى اِهللا فَقَد صغت (٤: ٦٦ ومن ذلك ما جاء يف سورة التحرمي -٢٦
فلماذا مل يقل صغا قلباكما بدل صغت قلوبكما إذ أنه . موجه حلفصة وعائشة). كما يقول البيضاوي(

  ليس لالثنتني أكثر من قلبني؟
القلب متغري فهو ال يثبت على حال واحدة ، فلذلك مجعه فصار قلب اإلنسان كانه قلوب ، : اجلواب 

، ولعل املراد به هو مجع بناء على ] ٧٨النحل ) [واألبصار واألفئدةوجعل لكم السمع (ومثل ذلك 
القلة تنبيهاً على هناك الكثري من يسمع احلق بل ويراه ، لكن هناك قلة من القلوب الىت تستجيب 

  .وختشع هللا
 واجلمع يف مثل. وساغ ذلك إلضافته إىل مثىن وهو ضمريامها) قلوبكما(أن اهللا قد أتى باجلمع يف قوله 
فإن العرب كرهوا اجتماع تثْنيين فعدلوا إىل اجلمع ألن التثنية مجع يف . هذا أكثر استعماال من املثىن

  .املعىن 
  ))الشبكة اإلسالمية)) + ((نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية(( 
  ))موقع أبو إسالم أمحد عبد اهللا (( 



  الباب الثاىن
  شبهات النصارى حول السنة

  :لى ويشتمل ع
  - صلى اهللا عليه وسلم -الشبهات املتعلقة بشخص النىب:الفصل األول
   صلى اهللا عليه وسلم-الشبهات املتعلقة بأحاديث النىب:الفصل الثاىن
  الفصل األول

)١/٧٧(  

  

  الشبهات املتعلقة بشخص النىب صلى اهللا عليه وسلم
  .هو البس ثوب زوجته ما ذكروه من أن النيب كان يستقبل زائريه و-:الشبهة األوىل 

  :واجلواب 
عن عائشة زوج النيب أن أبا بكر استأذن على رسول اهللا وهو مضطجع على فراشه ((أن نص ااحلديث 

البس مرط عائشة فأذن أليب بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته مث انصرف مث استأذن عمر فأذن له 
 استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة وهو على تلك احلال فقضى إليه حاجته مث انصرف قال عثمان مث

امجعي عليك ثيابك فقضي إليه حاجته مث انصرف فقالت عائشة يا رسول اهللا مايل مل أرك فزعت أليب 
بكر وعمر كما فزعت لعثمان قال رسول اهللا إن عثمان رجل حيي وإين خشيت إن أذنت له على تلك 

  السلسلة الصحيحة٦٠٠صححه االلباىن رقم )) احلال أن ال يبلغ إيل يف حاجته 
فهم هؤالء من احلديث أن الرسول كان مضطجعا يف فراشه البساً مرط عائشة فلما حضر عثمان مل يرد 
الرسول أن يراه عثمان هكذا ملا يعرفه من حياء عثمان وخجله فأعطى املرط لعائشة وجلس وقال هلا 

  -:امجعي عليك ثيابك وهذا فهم سقيم ألمور منها 
أي ( حلديث أن أبو بكر وعمر استأذنا على النيب فأذن هلم وهو على تلك احلال  أنه جاء ىف ا-

أليس هذا دليل ! مث عندما جاء عثمان قال لعائشة امجعي عليك ثيابك ) مضطجع وعليه مرط عائشة 
  على أا كانت موجودة مستترة أصال لدخول عمر عليها وهى على تلك احلال

  -:وعليه يكون اجلواب كما يلى
املرط ليس فستاناً والثوباً ، املرط هو كساء من صوف أو خز يضعه الرجل عليه ، كما تضعه : ال أو

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ( املرأة ، ويلتحف فيه الرجل واملرأة سواء ، كما يف جامع الترمذي 
  صحيح: قال الشيخ األلباين ) ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود 



  )معجم القاموس احمليط ( مروط وبالفتح نتف الشعرِ ] ج[كسر كساٌء من صوف أوخز بال): املرطُ ( 
  )معجم احمليط . ( كساٌء من خز أو صوف أو كَتان يؤتزر به وتتلفّع به املرأة ج مروطٌ: املرطُ 

)١/٧٨(  

  

جالس (  وهلذا جاء يف حديث إذا وضع الشيء عليه أو جلس عليه ،)البِس ( وكذلك تقول العرب 
صحيح ـ أو من طول ما جلس عليه تلف : قال الشيخ األلباين ) على حصري بلي من طول ما لبس 

  احلصري ،
فمعىن كلمة لبس أعم يف لغة العرب من معناها يف اللهجات العامية ، يف اللغة تشمل وضع الرداء أو 

 سجاد ـ وهذا هو الذي كان فعله النيب صلى اللحاف على اجلسد ، بل و اجللوس على احلصري أو أي
  .اهللا عليه وسلم كان ملتحفاً باملرط أي بالكساء 

وهل يعقل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبس فستان امرأة ، وملاذا ؟ ولكن ال بأس فنحن نلتمس العذر 
  .لسذاجة عقوهلم وطريقة تفكريهم 

ئشة يف ناحية البيت ومتحجبة احلجاب الشرعي، والنيب القصة واضحة ال إشكال فيها كانت عا: وثانياً 
صلى اهللا عليه وسلم مضطجع وعليه مرط ، عليه حلاف هو يف االصل تتلحف به عائشة ، ولكنه وضعه 

عليه وهو مضطجع ، دخل أبو بكر ودخل عمر والنيب على هذا احلال،وعائشة على حجاا ، مث ملا 
ثمان يشعر أنه قد أحرج النيب فيمتنع من قول حاجته ، فأمر دخل عثمان وهو شديد احلياء خشي أن ع

النيب عائشة أن ال تكتفي باحلجاب ولكن جتمع عليها ثياا أكثر حىت يبدو أهل البيت يف حال استقبال 
  الناس ، وأما هو فجلس له ويأ له ، حىت المينعه احلياء من سؤال حاجته

)١/٧٩(  

  

 من البشر ، ومن طبيعة البشر أنه قد يسقط بعض الكلفة أمام بعض و النيب صلى اهللا عليه وسلم بشر
خاصته ، مبا اليفعله أمام غريهم ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرى يف عثمان حياء شديداً ، فهو 

يستحي أن يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مثل هذا احلال ، إنه شخص شديد التحرج ، وخاف النيب 
ه وسلم أن مينعه رؤية هيئة النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذا احلال أن يذكر حاجته من صلى اهللا علي

النيب ، فجلس له ويأ له مبا يناسب طبيعة عثمان رضي اهللا عنه ، مث قال إن هذا الرجل تستحي منه 
ان ، ألنه املالئكة ، وليس يف هذا نفي أن املالئكة تستحي من النيب ، ولكن ذكر هنا حياءها من عثم

شديد احلياء ، واملالئكة أيضا موصوفة باحلياء ، فإذا رأت عثمان استحيت من كونه أشد حياء من 



املالئكة ، كأن النيب يقول هلذا السبب أنا أقدر شدة حيائه ، ومتيزه ذه الناحية فيكون يئي له خيتلف 
لم أبدا ، ولكن احلاقد ينظر بنظرة عن غريه ، وليس يف هذا ما يغض من مرتل النيب صلى اهللا عليه وس

احلقد ال بعني االنصاف هذا هو املعىن املستفاد من احلديث ال أكثر ، وهلذا رواه أهل احلديث وتلقاه 
املسلمون من غري استنكار ألنه ليس فيه ما يستنكر ، أما احلاقدون اجلاهلون بلغة العرب ، فهم يتومهون 

يث وال لغته ، وهو أنه كان النيب يلبس ثوب عائشة وهي بال ثوب ويومهون ماليس يدل عليه سياق احلد
، مث ملا دخل أبو بكر وعمر كان على هذا احلال ، مث مل دخل عثمان نزع الفستان ولبسته عائشة ، وهذا 

فهم أعجمي وسقيم وطفويل وغيب ، واليدل عليه احلديث والقصة بعيده كل البعد عن هذا الفهم 
(( واهللا املستعان عليهم ) قل موتوا بغيظكم ( قد أكل الغيظ قلوم ، وهلم نقول املريض ، ولكن الم

  ))نقال عن شبكة نور اإلسالم 
  -:الشبهة الثانية 

  كيف سحر النىب صلى اهللا عليه وسلم
  -:واجلواب 

)١/٨٠(  

  

 أجرهم ويعظم أن اهللا سبحانه وتعاىل يبتلي رسله عليهم الصالة والسالم بأنواع البالء ، فيزداد بذلك
ثوام ، فقد ابتلى رسله بتكذيب أقوامهم هلم ، ووصل ايذاؤهم إليهم ، وابتلى بعض الرسل باملرض ، 

ومن االبتالء الذي أوذي به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما أصابه من السحر ، روى البخاري يف 
 بن األعصم سحر رسول اهللا لبيد: صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رجالً من بين زريق يقال له 

  . . . .صلى اهللا عليه وسلم ، حىت كان رسول اهللا خييل إليه أنه كان يفعل الشىيء وما فعله 
إال أن هناك بعض العلماء أنكروا هذا احلديث ، وردوه رداً منكراً بدعوى أنه مناقض لكتاب اهللا الذي 

  .برأ الرسول من السحر 
  :ذه الشبهة وبينوا زيفها باآليت وقد أجاب كثري من العلماء عن ه

  :أوالً 
من املعلوم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بشر ، فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من األوجاع 

واألمراض وتعدي اخللق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إيل أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا اليت 
من أجلها فإنه عليه الصالة والسالم مل يعصم من هذه االمور ، فغري مل يبعث ألجلها ، وال كانت الرسالة 

بعيد أن يصاب مبرض أو اعتداء أحد عليه بسحر وحنوه خييل إليه بسببه يف أمور الدنيا ما ال حقيقة له ، 
كأن خييل إليه أنه وطىء زوجاته وهو مل يطأهن وحدث أنه جاء للرسول صلى اهللا عليه وسلم أحد 



)) إين أوعك كما يوعك الرجالن منكم : إنك توعك يا رسول اهللا فقال : (( ده قائالً له الصحابة يعو
إال أن اإلصابة أو املرض أو السحر ال يتجاوز ذلك إيل تلقي الوحي عن اهللا سبحانه وتعاىل وال إيل 

ى اهللا عليه البالغ عن ربه إيل الناس لقيام األدلة من الكتاب والسنة وإمجاع سلف االمة على عصمته صل
  .وسلم يف تلقي الوحي وإبالغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين 

)١/٨١(  

  

والذي وقع للرسول صلى اهللا عليه وسلم من السحر هو نوع من املرض الذي يتعلق بالصفات 
والعوارض البشرية والذي ال عالقة له بالوحي وبالرسالة اليت كلف بإبالغها ، لذلك يظن البعض أن ما 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم من السحر هو نقصاً وعيباً وليس األمر كما يظنون ألن ما وقع له اصاب ا
هو من جنس ما كان يعتريه من األعراض البشرية كأنواع االمراض واآلالم وحنو ذلك ، واستدل ابن 

شفاين أما أنا فقد : (( القصار على أن الذي أصابه كان من جنس املرض بقول الرسول يف حديث آخر 
مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخذ عن : (( ويؤيد ذلك حديث ابن عباس عند ابن سعد )) اهللا 

   .٢٢٧ : ١٠فتح الباري )) النساء والطعام والشراب ، فهبط عليه ملكان 
إن يكن نبياً : (( وجاء يف مرسل عبد الرمحن بن كعب عند ابن سعد ان أخت لبيد بن االعصم قالت 

  .فوقع الشق االول .)) إال فسيذهله هذا السحر حىت يذهب عقله فسيخرب ، و
  :ثانياً 

إن : (( دعواهم أن السحر من عمل الشيطان والشيطان ال سلطان له على عباد اهللا ألن اهللا يقول 
  ٤٢: سورة احلجر )) عبادي ليس لك عليهم سلطان 

  :فنقول 
أي يف االغواء واإلضالل ))  لك عليهم سلطان إن عبادي ليس: (( إن املراد من قوله سبحانه وتعاىل 

فالسلطان املثبت للشيطان هو سلطان إضالله هلم بتزينه للشر والباطل وإفساد إميام ، فهذه اآلية كقوله 
ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني : (( سبحانه وتعاىل حكاية عن الشيطان يف خماطبته رب العزة 

  . اليت تعرض هلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال تنطبق عليها هذه اآلية الكرمية وال ريب أن احلالة)) 
وال شك أن اصابة الشيطان للعبد الصاحل يف بدنه ال ينفيه القرآن ، وقد جاء يف القرآن ما يدل على 

أين مسين الشيطان بنصب : (( إمكان وقوعها ، ومن ذلك قول أيوب عليه السالم يف دعائه ربه 
  ٤١: سورة ص )) ب وعذا

)١/٨٢(  

  



: وموسى عليه السالم من أويل العزم من الرسل ، وقد خيل إليه عندما ألقى السحرة عصيهم أنه تسعى 
 فهذا التخيل الذي وقع ملوسى يطابق التخيل الذي ٦٧: سورة طه )) فأوجس يف نفسه خيفة موسى (( 

كما قررنا ال ميكن أن يصل إيل حد االخالل يف وقع للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، إال أن تأثري السحر 
  .تلقي الوحي والعمل به وتبليغه للناس ، ألن النصوص قد دلت على عصمة الرسل يف ذلك 

  :ثالثاً 
  لنا أن نسأل النصارى

إذا كنتم تعتقدون أن ما أصاب النيب حممداً على أيدي اليهود من السحر والذي قررنا أنه مل يكن له تأثري 
 وعبادته ، وال يف رسالته اليت كلف بإبالغها، إذا كنتم تعتقدون أن ما اصابه هو قدح و طعن يف يف دينه

  !نبوته فهل يعين ذلك أنكم اسقطتم أنبياء كتابكم املقدس الذي نص على أم عصاة زناة كفار ؟
سفر امللوك [ هللا أمل يرد يف كتابكم املقدس أن نيب اهللا سليمان كفر وعبد االوثان وهو نيب من انبياء ا

  ]األول 
فهل أسقتطم نبوءة سليمان وهل ما أقدم عليه النيب سليمان من السجود لألوثان والكفر باهللا هو أمر 

  !موجب للطعن يف نبوته ومسقطاً هلا ؟
وإذا كان ما قام به النيب سليمان من السجود لألوثان والكفر باهللا هو أمر ال يوجب الطعن يف نبوته و ال 

بوته عندكم ، فكيف تعتربون ما أصاب النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم من السحر الذي مل يسقط ن
  يكن له تأثري يف دينه وعبادته وال يف رسالته اليت كلف بابالغها هو أمر موجبا للطعن يف نبوته ؟

تداًء من  يوماً كما جاء يف إجنيل مىت اب٤٠مث أخربونا عن ذلك الشيطان الذي تسلط على املسيح طوال 
فتارة يقوده إيل املدينة . االصحاح الرابع ، حيث كان إبليس يقود املسيح إيل حيث شاء فينقاد له 

اخل فهل هذا اليقدح ىف ألوهية ... املقدسة و يوقفه على جناح اهليكل وتارة يأخذه إيل جبل عال جداً 
  عيسى وذاك يقدح ىف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  رابعا
  :ر النيب عليه الصالة والسالم الكثري من أدلة نبوته عليه الصالة والسالم طبقاً لآليت يف قصة سح

)١/٨٣(  

  

 كيف عرف النيب عليه الصالة والسالم أن الذي سحره هو لبيد بن األعصم وأن السحرموجود يف -١
يستخرجوا السحر مكان كذا وكذا لو مل يكن نبياً؟فالنيب عليه الصالة والسالم هو الذي أرسل أصحابه ل

من املكان الذي وضع فيه وقصة إخبار املالئكة حملمد عليه الصالة والسالم مبوضع ومكان السحر مل 
  .يذكرها هؤالء الضالون فهم انتقائيون يف اختيار موادهم 



   لقد فك الرسول عليه الصالة والسالم السحر بقراءة املعوذتني وهذا دليل على أن-٢
  .عز وجل وأن حممداً نيب موحى إليهاملعوذتني كالم اهللا 

هذه القصة دليل على كذب املستشرقني عندما قالوا إن السنة النبوية قد وضعها أصحاب النيب . -٣
ليثبتوا أنه نيب وأنه كامل يف كل صفاته فلو كان كالمهم صحيحاً لكان هذا احلديث أول شيء حيذفه 

  اهللا عليه وسلمالصحابة من السنة ألنه ينقص من قدر النيب صلى 
  .على حد زعمهم طبعاً فقد أثبتنا اآلن أن هذا احلديث يدل على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  )موقع منتديات البوابة ( { والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم} قال اهللا تعاىل
  -:الشبهة الثالثة 
  صارى احلديث التايل يفوضع أعداء اإلسالم من الن) عرياناً جير ثوبه : ( حتت عنوان 

  .مواقعهم للطعن يف رسولنا الكرمي 
قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فأتاه فقرع الباب : عن عائشة قالت 

فقام إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عريانا جير ثوبه واهللا ما رأيته عريانا قبله وال بعده فاعتنقه وقبله 
  قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث الزهري إال من هذا الوجه

  :اجلواب 

)١/٨٤(  

  

هذا احلديث أخرجه الترمذي ، ومل تثبت صحته ففي سنده أيب حيىي بن حممد ، قال عنه الذهيب ضعيف 
 بن حممد وهو ابراهيم بن حيىي: يف حديثه مناكري وأغاليط ويف احلديث علة أخرى : وقال عنه الساجي 

لني احلديث وقال عنه الرازي ضعيف ، وقد أورد العالمة اإللباين احلديث ضمن سلسلة األحاديث 
 وهكذا عزيزي القارىء يتبني لك مدى ضعف هذه الرواية ومدى ٥١٦/ ضعيف الترمذي [ الضعيفة 

هللا السالمة وأن خصومنا من النصارى يتعلقون بالضعيف واملكذوب نسال ا، سقوط االحتجاج ا 
  .ونعوذ باهللا من اخلذالن

وال يفوتنا هنا بعد أن بينا أن هذا احلديث ال يساوي شىء عندنا أن ننقل للنصارى ما جاء يف اجنيل 
 عارياً على شاطىء - صخرة الكنيسة -بطرس الرسول : يوحنا املقدس عندهم عن الرسول بطرس 

  !!البحر 
بعد هذا ظهر أيضاً يسوع نفسه : (( ند حبرية طربية قائالً يروي يوحنا قصة ظهور املسيح لتالميذه ع

كان مسعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من . ظهر هكذا .للتالميذ على حبر طربية 
قال هلم مسعان بطرس انا اذهب ألتصيد . قانا اجلليل وابنا زبدي واثنان آخران من تالميذه مع بعضهم 



وملا . فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت ويف تلك الليلة مل ميسكوا شيئا .حنن أيضا معك قالوا له نذهب .
فقال هلم يسوع يا . ولكن التالميذ مل يكونوا يعلمون أنه يسوع .كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ 

فألقوا  .فقال هلم القوا الشبكة إىل جانب السفينة األمين فتجدوا. أجابوه ال .غلمان لعل عندكم إداما 
: فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع حيبه لبطرس. ومل يعودوا يقدرون أن جيذبوها من كثرة السمك 

: ٢١يوحنا) فلما مسع مسعان بطرس أنه الرب أتزر بثوبه ألنه كان عرياناً وألقى نفسه يف البحر.هو الرب 
٧ - ١(   

)١/٨٥(  

  

أن املسيح قد حضر اتزر بثوبه ألنه كان عرياناً إن احلدث الغريب حقاً أن بطرس الرسول عندما مسع 
كيف يكون بطرس كبري احلواريني عرياناً على شاطىء  . ٧ : ٢١يوحنا )) . وألقى بنفسه يف البحر 

هل التعري جائز يف غياب املسيح ! وملاذا خيجل من التعري عندما مسع حبضور املسيح فقط؟! البحر ؟
س الرسول امللقب بصخرة الكنيسة عارياً على الشاطىء أمام كيف كان بطر! وغري جائز يف حضورة ؟

  !التالميذ ومن كان موجودا ؟
  ))نقال عن موقع املسيحية ىف امليزان((

   حديث اكشفي عن فخذيك-:الشبهة الرابعة 
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة حدثنا عبد اهللا يعين ابن عمر بن غامن عن عبد الرمحن يعين ابن زياد عن عمارة 

  :غراب قال إن عمة له حدثته أا سألت عائشة قالت بن 
إحدانا حتيض وليس هلا ولزوجها إال فراش واحد قالت أخربك مبا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه (( 

وسلم دخل فمضى إىل مسجده قال أبو داود تعين مسجد بيته فلم ينصرف حىت غلبتين عيين وأوجعه 
فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده الربد فقال ادين مين فقلت إين حائض 

  ))وصدره على فخذي وحنيت عليه حىت دفئ ونام 
  ).١٢٠ حديث رقم ١/٥٥ ١/٣١٣ والبيهقي يف سننه ٢٧٠ رقم ١/٧٠رواه أبو داود ( 

  ويف ضعيف األدب املفرد. ٢٦ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ص . احلديث ضعيف
  ٣٠ص 
يف  " ٣٠٧قال البخاري يف كتاب الضعفاء الصغري. وهو اإلفريقي جمهول: د فيه عبد الرمحن بن زيا-

وقال الترمذي ) ٣٨٩سؤاالت الربذعي ص" (ليس بالقوي" وقال أبو زرعة " حديثه بعض املناكري
انظر سنن الترمذي (ضعيف يف احلديث عند أهل احلديث مثل حيىي بن سعيد القطان وأمحد بن حنبل 

الضعفاء واملتروكون البن (ليس بشيء كما يف " بل قال ) ١٩٨٠ و١٩٩ و٥٤حديث رقم 



 ذيب ٦٠٤١ وميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب ترمجة رقم٢٤٣٥ ترمجة رقم٢/٢٠٤اجلوزي
  ).٢١/٢٥٨الكمال

)١/٨٦(  

  

) ٣٣٧الضعفاء واملتروكون(وقال النسائي ضعيف ) ٢٠٦١كشف األستار رقم(وقال البزار له مناكري 
  .ضعيف ال حيتج به وضعفه أيضا يف كتاب العلل) " ١/٣٧٩(قطين يف سننه وقال الدار

غلط من عده . قال احلافظ يف تقريب التهذيب تابعي جمهول:  و فيه عمارة بن غراب اليحصيب-
  ).٤٨٥٧ترمجة رقم" (صحابيا

  عمارة بن غراب والراوي عنه عبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريقي: و قال املنذري 
  .وي عن األفريقي عبد اهللا بن عمر بن غامن وكلهم ال حيتج حبديثه والرا
  )انتهى شبكة بن مرمي اإلسالمية ( 

  شبهة مباشرة رسول اهللا لزوجته وهى حائض-:الشبهة اخلامسة 
: قالت) رضى اهللا عنها(ذكر املعترضون ما ورد ىف الصحيحني من حديث ميمونة بنت احلارث اهلاللية 

و ظنوا . وهلما عن عاشة حنوه. اد أن يباشر إمراة من نسائه أمرها فأتزرت و هى حائضكان النىب إذا أر
ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُواْ النساء في (( جبهلهم أن ذلك يتعارض مع قوله تعاىل 

  هرنَالْمحيضِ والَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَ
رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي إِنَّ اللّه ِاللّه كُمرثُ أَميح نم نوه٢٢البقرة )) (فَأْت(  

)١/٨٧(  

  

و سبب ذلك أم أناس ال يفقهون فاملباشرة املنهى عنها ىف األية الكرمية هى املباشرة ىف الفرج أما ما 
مجاع و قد روى اإلمام أمحد و أبِو داوود و الترمذى وابن ماجة عن عبد اهللا دون ذلك فهو حالل باإل

ما حيل ىل من امرأتى و هى حائض؟ فقال صلى اهللا عليه ) : ص(بن سعد األنصارى أنه سأل رسول اهللا 
(( و لعل ما دفعهم إىل اإلعتراض هو وضع املرأة احلائض ىف الكتاب الالمقدس" ما فوق اإلزار: " وسلم

اِءوسجِساً إِلَى الْمكُونُ نا يهسلْمي نكُلُّ ما،وهثي طَمكُونُ فامٍ تةَ أَيعبأَةُ فَسرالْم تاضإِذَا ح . امنا تكُلُّ م
غا يهاشرف سلْمي نكُلُّ مجِساً، وكُونُ ني هلَيع سلجت ا أَوهضياِء حي أَثْنف هلَياٍء عبِم محتسيو هابيِسلُ ث

وكُلُّ من مس متاعاً تجلس علَيه، يغِسلُ ثيابه ويستحم بِماٍء، ويكُونُ نجِساً . ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء
راشِ أَو علَى الْمتاعِ الَّذي تجلس علَيه يكُونُ وكُلُّ من يلَمس شيئاً كَانَ موجوداً علَى الْف. إِلَى الْمساِء



وكُلُّ فراشٍ ينام . وإِنْ عاشرها رجلٌ وأَصابه شيٌء من طَمثها، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍ. نجِساً إِلَى الْمساِء
 كتام الذى جيعلها ىف حيضها كالكم املهمل الذى ال فهذا هو) ١٩-١٥-الوين.))(علَيه يصبِح نجِساً

و قد ورد عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت املرأة منهم مل ) جربة ( يقترب منه أحد و كأا 
ىف ذلك فأنزل اهللا تعاىل ) ص(يواكلوها و مل جيامعوها ىف البيوت فسأل الصحابة رسول اهللا 

فبلغ ذلك اليهود " اصنعوا كل شىء إال النكاح:  عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا)) ٢٢البقرة((
  .ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إال خالفنا فيه : فقالوا
  ))موقع أبو إسالم أمحد عبد اهللا (( 

  -:الشبهة السادسة 

)١/٨٨(  

  

  للقرءان ىف حجر عائشة و هى حائض) ص(شبهة قراءة النىب 
يأمرىن فأغسل رأسه و أنا حائض وكان يتكىء ىف ) ص(كان رسول اهللا : تروى البخارى عن عاشة قال

  .حجرى و أنا حائض فيقرأ القرأن 
و هذا أيضاً ال شبهة فيه و ما دفعهم إىل اإلعتراض على ذلك احلديث إال نفس السبب الذى دفعهم 

كالقاذورات الىت لإلعتراض على احلديث السابق و هو تصورهم املتطرف لوضع املرأة احلائض وجعلها 
تنجس كل ما متسه و هذا ليس من شريعة اإلسالم الوسطية العادلة فاملرأة إن كانت ال ميكنها الصالة أو 
الصيام و هى حائض إال أا ال تنجس زوجها إذا ما مسته و ال ينظر إليها ىف حيضها ذا اإلزدراء حىت 

  !!أن املرأة احلائض عندهم مذنبة 
))٢٨رإِذَا طَهورطْهت امٍ ثُمةَ أَيعبا سفِْسهنل ِسبحا تهليس نم ا ٢٩. تفِْسهنذُ لأْخنِ تمِ الثَّاموي الْيفو

واحد فَيعملُ الْكَاهن ال٣٠ْ. يمامتينِ أَو فَرخي حمامٍ وتأْتي بِهِما إِلَى الْكَاهنِ إِلَى بابِ خيمة االجتماعِ
-٢٨:١٥الويني ))(ذَبِيحةَ خطية والْآخر محرقَةً ويكَفِّر عنها الْكَاهن أَمام الرب من سيلِ نجاستها

٣٠(-  
فأين ذلك من شريعة اإلسالم الطاهرة الىت حتترم املرأة لذا يستدل العلماء من حديث أم املؤمنني عائشة 

ئض وأن ذاا وثياا على الطهارة ما مل يلحق شيئا منها جناسة وفيه جواز القراءة جبواز مالمسة احلا
وفيه جواز استناد املريض يف صالته إىل احلائض إذا كانت أثواا : قاله النووي ، بقرب حمل النجاسة 

نها تقليب قاله القرطيب بل و ميكن للمرأة نفسها أن تتعبد بقراءة القرأن دون النطق به وميك، طاهرة 
صفحاته باستعمال سواك أو بارتداء قفاز أو ما شابه ذلك بل و عند إبن حزم ميكنها اجلهر بقراءة 



  ))منتدى العقائد واالديان (( القرءان و هى حائض دون مس املصحف الشريف 
  طلق سودة ألا أسنت) ص( شبهة أن رسول اهللا -:الشبهة السابعة 

)١/٨٩(  

  

 صلى اهللا عليه و سلم طلق أم املؤمنني سودة رد اا أسنت و استدلوا اعترضوا بأن رسول اهللا
 ة قَالَتشائع نع أَبِيه نة عورن عام بشيث هدح ننِ مييححا : استدالل خاطىء مبا جاء ىف الصلَم

ة فَكَانَ النشائعا لمهوي تبهة وعمت زة بِندوس تة كَبِردومِ سوا بِيقِْسم لَهي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِي
لَما أَنزلَ اللَّه في سودة وأَشباهها وإِنْ امرأَة خافَت من بعلها نشوزا :وفي صحيح الْبخارِي عن عروة قال
ما تة كَاندوأَنَّ س كذَلا واضرإِع أَو لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسا رفَارِقهأَنْ ي قَتفَفَر تنأَس أَة قَدر

 تبهفَو هنا مزِلَتهنمة وشائع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسر بح نم فَترعو هنا مكَانِهبِم تنضو
   اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعائشة فَقَبلَ ذَلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّميومها من رسول

  :واجلواب

)١/٩٠(  

  

إن زواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سودة رضى اهللا عنها كان من األساس زواج رمحة و رأفة 
صلى اهللا عليه وسلم و هى ىف السادسة و الستني من عمرهاوهو ال زواج رغبة فقد تزوجها رسول اهللا 

كذلك كان ىف سن كبرية ىف الثالثة واخلمسني من عمره و كانت قد أسلمت مع زوجها و هاجرا إىل 
احلبشة فراراًً من أذى اجلاهلني من قريش و مات بعد أن عادا و كان أهلها ال يزالون على الشرك فإذا 

 دينها فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلمايتها من الفتنة و لكن بعد عادت إليهم فتنوها ىف
زمن وصلت أم املؤمنني إىل درجة من الشيخوخة يصعب معها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 
يعطيها كامل حقوقها ويصعب عليهاأيضا ىف هذا السن أن تقوم حبقوق الزوج فأراد تطليقها رأفةً ا كى 

 يذرها كاملعلقة و كى ال يأتى اجلهال ىف عصرنا و يقولوا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يكن ال
فإىن قد كربت و ال حاجة ىل بالرجال و لكىن أريد أن اُبعث (يعدل بني أزواجه فقالت رضى اهللا عنها 

علها نشوزاً أَو إِعراضاً فَالَ جناْح علَيهِما وإِن امرأَةٌ خافَت من ب((فأنزل اهللا تعاىل ) بني نسائك يوم القيامة
أَن يصلحا بينهما صلْحاً والصلْح خير وأُحضرت اَألنفُس الشح وإِن تحِسنواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما 

باركة أن املرأة إذا خافت من زوجها أن ينفر عنها أو و علمتنا هذه األية امل) البقرة)) (تعملُونَ خبِرياً
يعرض عنها فلها أن تسقط عنه بعض حقوقها سواًء نفقة أو كسوة أو مبيت و له أن يقبل ذلك فال 



فراجعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و كان ، حرج عليها ىف بذهلا ذلك له و ال حرج عليه ىف قبوله
  .حيسن إليها كل اإلحسان

  ))نقال عن موقع نىب اإلسالم (( 
  : شبهة موت الرسول صلى اهللا عليه وسلم متأثرا بسم الشاة -:الشبهة الثامنة 

  اعترض النصارى على عصمة النىب بقصة شاة خيرب فقد روى ابن كثري عن ابن إسحاق

)١/٩١(  

  

 و قد سألت أى عضو ملا اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدت له إمرأة يهودية شاة مصلية: قال
مث مسمت الشاة مث ، أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل هلا الذراع فأكثرت من السم فيها

فلما وضعتها بني يديه تناول الذراع فالك منها مضغة مل يسغها و معه بشر ابن براء قد أخذ ، جاءت ا 
أساغها و أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها كما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأما بشر ف

مث دعا ا )) وهذا من معجزاته عليه السالم " (( إن هذا العظم خيربىن أنه مسموم"فلفظها مث قال
قالت بلغىن ما مل خيف عليك فقلت إن كان كذّابا استرحنا منه " ما محلكى على ذلك؟" فقال، فاعترفت

  ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و مات بشر من أكلته فتجاوز عنها" و إن كان نبيا فسيخرب
أما رسول اهللا فلم ميت إال بعد هذه الواقعة بثالث سنوات كاملة كانت هذه السنوات الثالث من أهم 
مراحل الدعوة النبوية ففيها فَتحت مكة و دخل الناس ىف دين اهللا أفواجا و حج النىب صلى اهللا عليه 

  .لت الشريعة وسلم حجة الوداع واكتم
قبل مرض موته و بينما كان ىف أوج ) ص(و قد جاءت اإلرهاصات الىت تشري إىل قرب أجل النىب 
  فتوحاته و إنتصاراته ومل يكن حينها يعاىن من أثر السم

م نِعمتي الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُ: " منها ما جاء ىف القرأن الكرمي من قوله تعاىل -١
و مل يرتل بعد هذه األية أى من أيات األحكام و ال يقولن قائل إن ) املائدة"(ورضيت لَكُم اِإلسالَم ديناً 

سورة املائدة فيها أحكام ىف مواضع الحقة عن هذه األية ألن الترتيب كان وفق ما يقرره الوحى فكان 
ضعوا تلك األية على رأس املائتني " و" ائة من سورة كذاضعوا هذه األية على رأس امل"رسول اهللا يقول 
  "من سورة كذا

)١/٩٢(  

  



) ١(إِذَا جاء نصر اللَّه والْفَتح " كذلك من اإلرهاصات الىت جاءت ىف القرأن الكرمي قوله تعاىل -٢
  )النصر)"(٣(مد ربك واستغفره إِنه كَانَ تواباً فَسبح بِح) ٢(ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجاً 

أدى الرسالة و بلغ األمانة و نصح لألمة و ) ص(فكانت هذه السورة إشارة رقيقة إىل أن رسول اهللا 
ال ينقطع عن ) ص(عليه األن أن يستعد للرحيل من هذه الدار بسالم إىل دار السالم فكان رسول اهللا 

  .ىف كل صلواته عليه السالم " اللهم اغفر ىل، سبحانك اللهم ربنا و حبمدك" كوعهالقول ىف ر
 كان رسوا اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس و -: أيضا ما رواه البخارى عن ابن عباس قال-٣

  كان
ن أجود ما يكون ىف رمضان حني يلقاه جربيل و كان يلقاه ىف كل ليلة من لياىل رمضان فيدارسه القرأ

فكان جربيل يقرأ و النىب يسمع حينا و النىب يقرأ و جربيل يسمع حينا حىت كان العام الذى توىف فيه 
ما أرى ذلك إال " الرسول فعارضه جربيل بالقرأن مرتني لذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ابت األنصارىو قد شهد العرضة األخرية أحد مشاهري كتاب الوحى و هو زيد بن ث" القتراب أجلى
أيقظىن رسول اهللا صلى اهللا :  منها ما ورد عن أبو مويهبة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال-٤

إىن أٌمرت أن أستغفر ألهل البقيع فانطلق معى فانطلقت معه صلى اهللا عليه وسلم :عليه وسلم ليلة و قال
 قد أُوتيت -:الفنت كقطع اليل املظلم مث قالقد أقبلت ،  ليهنئكم ما أصبحتم فيه-:فسلم عليهم مث قال 

مث ، مفاتيح خزائن األرض و اخللد فيها مث اجلنة و خريت بني ذلك و بني لقاء رىب فإخترت لقاء رىب 
  .فبدأ مرضه الذى قبض فيه. استغفر ألهل البقيع مث انصرف 

)١/٩٣(  

  

: يع وجدىن و أنا صداعا و أنا أقول فما رجع من البق-: منها ما ورد عن أم املؤمنني عائشة قالت-٥
ما بالك لو مت قبلى فقمت : مث قال! بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه: قال صلى اهللا عليه وسلم! وارأساه

فكأىن بك و اهللا لو فعلت ذلك فرجعت إىل بيىت : عليك و كفنتك و صليت عليك و دفنتك؟ فقلت
  .فعرست ببعض نسائك

فخرج منه يوماً بني رجلني أحدمها الفضل بن العباس و األخر . رض ىف بيىتفتبسم و تتام به وجعه و مت
فأخرجته حىت جلس على املنرب فحمد اهللا و كان أول ما تكلم به النىب صلى اهللا عليه : على قال الفضل

أيها الناس إنه قد دنا مىن حقوق من بني : وسلم أن سلم على أصحاب أحد فأكثر و استغفر هلم مث قال
كم فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه و من كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضى أظهر

فليستقد منه و من أخذت له ماالً فهذا ماىل فليأخذ منه و ال خيش الشحناء فإا ليست من شأىن و إن 
الظهر مث أحبكم إىل من أخذ مىن حقاً إن كان له أو حللىن فلقيت رىب و أنا طيب النفس مث نزل فصلى 



رجع إىل املنرب فعاد إىل مقولته األوىل فادعى عليه رجل بثالثة دراهم فأعطاه عوضها مث قال صلى اهللا 
عليه وسلم أيها الناس من كان عنده شىء فليؤده و ال يقول فضوح الدنيا أال و إن فضوح الدنيا أهون 

 عبداً خيره اهللا بني الدنيا و ما إن: من فضوح األخرة مث صلى على أصحاب أحد و استغفر هلم مث قال 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ! فديناك بأنفسنا و أبائنا: فبكى أبو بكر و قال.عنده فاختار ما عنده 

وسلم ال يبقني ىف املسجد باب إال باب أىب بكر فإىن ال أعلم أحداً أفضل ىف الصحبة عندى منه و لو 
  .الً و لكن أُخوة اإلسالمكنت متخذاً خليالً الخذت أبا بكر خلي

 منها أيضا ما ورد أنه ملا إشتد الوجع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و نزل به املوت جعل يأخذ -٦
   واكرىب على كربتك يا أبىت-: واكرباه فتقول فاطمة-:املاء بيده و جيعله على وجهه و يقول 

)١/٩٤(  

  

فلما رأى شدة جزعها استندها و ، على أبيك بعد اليومال كرب : فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلما توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سالتها عائشة عن ذلك ، فبكت مث سارها فضحكت ، سارها 
  .أخربىن أىب أنه ميت فبكيت مث أخربىن أىن أول أهله حلوقا به فضحكت : فقالت 

  ).اهللا عليه وسلم بستة أشهر و قد ماتت رضى اهللا عنها بعد ر سول اهللا صلى ( 
إن اهللا مل يقبض : و كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كثرياً:  قالت أم املؤمنني عائشة-٧

قلت : قالت. بل الرفيق األعلى: فلمل احتضر كانت أخر كلمة مسعتها منه و هو يقول. نىب حىت خيريه 
  .إذاً ؤاهللا ال خيتارنا و علمت أنه خيير 

فهذه األدلة تؤكد أن موته صلى اهللا عليه وسلم مل يكن فجأة بفعل السم حىت يقال إنه مات ومل تتم 
رسالته بل كان موت النىب صلى اهللا عليه وسلم بقدر بعدما بلغ الرسالة وعليه فليس فعل السم فيه 

  قادحا ىف عصمته
ه وسلم ليست معجزة وأن أى و نقول للمتمطعني الذين يقولون إن عصمة رسول اهللا صلى اهللا علي

و هل كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم كأى إنسان؟ إنه بإعتراف : فأقول هلم، إنسان ميكنه إدعاءها
مؤرخى الشرق و الغرب أعظم شخصية عرفها التاريخ و أعظم قائد ديىن و سياسى و أعداؤه كانوا 

 و املنافقني و كلهم حاول إغتياله و أكثر من أن حيصوا من اليهود و النصارى و الوثنيني و اوس
القضاء على دعوته املباركة و كان الرسول العظيم صلى اهللا عليه وسلم حيرسه الصحبة من كيد 

ته و يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَ(( الكافرين فلما أنزل اهللا 
 رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن نم كمصعي ٦٧املائدة )) "اللّه"  

)١/٩٥(  



  

فكيف احلال و قد قتل املسيح كما تزعمون بعد بدء دعوته بعام و نصف أو ثالثة أعوام فقط على أحد 
ونه إالها كما تزعمون تعاىل اهللا عما األقوال فهل هو بذلك غري معصوم وحمفوظ كنىب فضال عن ك

  تقولون علوا كبريا
  ))نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية(( 

  -:الشبهة التاسعة 
  هل كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ينسى ؟؟

  :وقوع النسيان من النيب يكون على قسمني: و جنيب بالقول االيت 
فيه بالبالغ مثل األمور العادية و احلياتيه فهذا جائز وقوع النسيان منه فيما ليس هو مأمور : األول

  .مطلقا ملا جبل عليه من الطبيعة البشرية
  وقوع النسيان منه فيما هو مأمور فيه بالبالغ: والثاين

  :وهذا جائز بشرطني 
ان أن يقع منه النسيان بعد ما يقع منه تبليغه، وأما قبل تبليغه فال جيوز عليه فيه النسي: الشرط األول

  أصال
  أن ال يستمر على نسيانه، بل حيصل له تذكرة إما بنفسه، وإما بغريه: الشرط الثاين

جبواز النسيان عليه ابتداء فيما ليس هو مأمور فيه بالبالغ واختلفوا فيما : وقال القاضي عياض رمحه اهللا
  أو يذكره به أحدال بد أن يتذكره : هو مأمور فيه بالبالغ والتعليم، و من ذهب ايل اإلجازة قال

  :قال اإلمساعيلي النسيان من النيب لشيء من القرآن يكون على قسمني
نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله يف حديث ابن : أحدمها

  إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون: مسعود يف السهو
  )نا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ إِ( وهذا القسم سريع الزوال، لظاهر قوله 

سنقْرِئُك فَالَ تنسى إِالَّ ما ( أن يرفعه اهللا عن قلبه لنسخ تالوته، وهو املشار إليه يف قوله تعاىل : والثاين
  )شاَء اُهللا 

  )ا ما ننسخ من آية أَو ننِسه( وهذا القسم مشار إليه يف قوله 
سنقْرِئُك فَالَ : ( إذا فهمنا هذا األمر فإننا عندئذ نستطيع الرد علي اعتراض النصاري على قوله تعاىل

  )تنسى إِالَّ ما شاَء اُهللا 

)١/٩٦(  

  



فزعموا أن اآليات تدل على أن حممد قد أسقط عمدا أو أُنسي آيات مل يتفق له من يذكره إياها، وتدل 
  يان على النيبأيضا على جواز النس

: وحديث البخاري عن عائشةَ رضي اُهللا عنها قَالَت سمع النبِي قَارِئًا يقْرأُ من اللَّيلِ في الْمسجِد فَقَالَ
  نِسيتهاأُ: ويف رواية. يرحمه اُهللا، لَقَد أَذْكَرنِي كَذَا وكَذَا آيةً أَسقَطْتها من سورة كَذَا وكَذَا

  فزعموا أن النيب أسقط عمد بعض آيات القرآن
  :و اجلواب عنهم يف االية نقول 

يف اآلية ) ال(سنقْرِئُك فَالَ تنسى وعد كرمي بعدم نسيان ما يقرؤه من القرآن، إذ إن : بأن قوله: أوالً
  .أه إياهنافية،أي أن اهللا أخرب فيها نبيه صلي اهللا عليه و سلم بأنه ال ينسى ما أقر

  ناهية، فهي مثل أن تقول لشخص ال تشرك باهللا فهل معين ذلك أنه أشرك؟) ال(وقيل 
  فهل معين ذلك أنه أشرك؟)) ال تشرك باهللا(( ومثل ما قال لقمان البنه 
سنعلمك القرآن، فال تنساه، فهي تدل على عكس ما أرادوا االستدالل بِها : ومعىن اآلية على هذا 

  .عليه
  -:ثانيا
إِنَّ علَينا جمعه : ستثناء يف اآلية معلق على مشيئة اهللا ومل تقع املشيئة، بدليل ما مر من قوله تعاىلاال

هآنقُرو  
  -:ثالثًا

االستثناء يف اآلية ال يدل على ما زعموا من أنه يدل على إمكان أن ينسى شيئا من القرآن، فإن 
  ين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربكاالستثناء ال جيب حدوثه مثل قوله تعايل خالد

وقيل إن احلكمة يف هذا االستثناء أن يعلم العباد أن عدم نسيان النيب القرآن هو حمض فضل اهللا 
وإحسانه، ولو شاء تعاىل أن ينسيه ألنساه، ويف ذلك إشعار للنيب أنه دائما مغمور بنعمة اهللا وعنايته، 

   خيرج عن دائرة العبودية، فال يفتنون به كما فنت النصارى باملسيحوإشعار لألمة بأن نبيهم مل
  -:رابعا 

)١/٩٧(  

  

أن االستثناء املراد به منسوخ التالوة فيكون املعىن أن اهللا تعاىل وعد بأن ال ينسى نبيه ما يقرؤه، إال ما 
   أن ينسيه إياه بأن نسخ تالوته- سبحانه -شاء 

  :لشريفواجلواب عما زعموه يف احلديث ا
  -:أوال



اآليات اليت أنسيها النيب مث ذكرها كانت مكتوبة بني يدي النيب و مل ترتل آية علي النيب إال قام كتبة 
الوحي بكتابتها وكانت حمفوظة يف صدور أصحابه الذين تلقوها عنه، والذين بلغ عددهم مبلغ التواتر 

كتاب الوحي وال ما يدل على أن أصحاب وليس يف اخلرب إشارة إىل أن هذه اآليات مل تكن مما كتبه 
  النيب كانوا نسوها مجيعا حىت خياف عليها الضياع

  -: ثانيا
أن روايات احلديث ال تفيد أن هذه اآليات اليت مسعها الرسول من أحد أصحابه كانت قد حميت من 

راءة صاحبه ذهنه الشريف مجلة بل غاية ما تفيده أا كانت غائبة عنه مث ذكرها وحضرت يف ذهنه بق
وليس غيبة الشيء عن الذهن كمحوه منه فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغريه أما النسيان التام 

وإن أردت أنه ينسى مثل ما ينسي العامل احلافظ بالقرآن نسيانا ال ( فهو مستحيل على النيب قال الباقالين
  )يقدح فإن ذلك جائز بعد أدائه وبالغه

  -:ثالثا
، فدل على أنه أسقطها نسيانا ال عمدا )أُنِسيتها : ( مفسرة بقوله يف الرواية األخرى) تها أسقط( أن قوله

  .فال حمل ملا أوردوه من أنه قد يكون أسقط عمدا بعض آيات القرآن
  دليل على جواز النسيان عليه فيما قد بلغه إىل األمة" كنت أُنِسيتها"قوله : قال النووي

  -:رابعا
ض أن ما نسيه النيب كان مما نسخه اهللا تعايل و مل يعلم الصحايب بنسخه مث وقع العلم أخريا ذهب البع

و نقول للنصاري إن حفظ القرآن و مجعه ليس مسئولية الرسول و ليس مسئولية . عند الصحايب بذلك 
  الصحابة وال أيب بكر و ال عمر و ال عثمان

)١/٩٨(  

  

فمن أنزل الذكر هو الذي عليه ) لنا الذكر و إنا له حلافظون إنا حنن نز( فاهللا بينها واضحة يف كتابه 
أي أن املتكفل جبمعه و ) ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه و قرآنه ( حفظه و بين جل جالله 

حفظه لألمة ليس النيب بل اهللا عز و جل و يفعل اهللا ذلك علي الوجه الذي يشاء فبهذا تكون شبهتهم 
  .واهية 
  ))ال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالميةنق(( 

  -:الشبهة العاشرة 
  !!حول شرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم للنبيذ 

  -:واجلواب



  ما هو النبيذ ؟
  النبيذ هوكل ما ينتبذ ىف املاء أو اللنب أو غريها فهو نبيذ
  :فقد جاء يف معجم لسان العرب، البن املنظور اإلفريقي 

  .نبذةمعروف، واحد اَأل: والنبيذ
  .الشيء املنبوذ: والنبيذ
  .ما نبِذَ من عصري وحنوه: والنبيذ

  .أَنبذْت: وقد نبذ النبيذ وأَنبذه وانتبذه ونبذَه ونبذْت نبيذاً إِذا ختذته، والعامة تقول
  )).نبذوا وانتبذُوا: ((ويف احلديث

خذ متراً أَو زبيباً فينبذه يف وعاء أَو سقاء ويضع عليه وهي قليلة وإِمنا مسي نبيذاً َألنَّ الذي يتخذه يأْ: قال
  .املاء ويتركه حىت يفور فيصري مسكراً

  .الطرح، وهو ما مل يسكر حالل فإِذا أَسكر حرم: والنبذ
  وقد تكرر يف احلديث ذكر النبيذ، وهو ما يعمل من اَألشربة من التمر والزبيب والعسل

  .واحلنطة والشعري وغري ذلك
نبيذ، ويقال للخمر املعتصرة من : اختذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أَو غري مسكر فإِنه يقال له: نتبذتهوا

  .مخر: نبيذ، كما يقال للنبيذ: العنب
فالنبيذ كما هو مشار إليه هو املاء املوضوع فيه قليل من التمر مما جيعل طعم املاء حلو املذاق وليس كما 

  . اهللا و خري األنام عليه أفضل الصالة و السالميدعي الكفرة على رسول
  و شرب النبيذ و العصري جائز باالتفاق قبل غليانه ـ الغليان أى االختمار ـ

)١/٩٩(  

  

حلديث أىب هريرة عند أىب داود والنسائى وابن ماجه ، قال علمت أن النىب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
) أى يغلى أى خمتمر ( باء ، مث أتيته به ، فإذا هو ينش كان يصوم ، فتحنيت فطره بنبيذ صنعته ىف د

: قال الشيخ األلباين ) اضرب ذا احلائط ، فإن هذا شراب من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ( فقال
   السلسلة الصحيحة٣٧١٦صحيح رقم

انه ؟ قال اشربه مامل يأخذ شيطانه ، قيل وىف كم يأخذه شيط( وأخرج أمحد عن ابن عمر ىف العصري قال 
  .أى ثالث ليال : قلت ) ىف ثالث 

أنه كان ينقع للنىب صلى اهللا عليه وسلم الزبيب فيشربه ( وأخرج مسلم وغريه من حديث ابن عباس 
  )اليوم والغد وبعد الغد إىل مساء الثالثة ، مث يأمر به فيسقى اخلادم أو يهرق 



عىن أن يسقى اخلادم يبادر به الفساد ومظنة وم: ومعىن قوله يسقى اخلادم هو ما قاله أبوداود : قلت 
  .ذلك ما زاد على ثالثة أيام 

أا كانت تنتبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غدوة ، ( وقد أخرج مسلم وغريه من حديث عائشة 
فإذا كان العشى فتعشى ، شرب على عشائه ، وإن فضل شئ صبته أو أفرغته مث تنتبذ له بليل ، فإذا 

  ) فشرب على غدائه قالت تغسل السقاء غدوة وعشية أصبح تغدى
وهو ال يناىف حديث ابن عباس السابق أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد الغد إىل مساء الثالثة ، ألن 

  .الثالث مشتملة على زيادة غري منافية ، والكل ىف الصحيح 
ها ، ويتكم عن حلوم األضاحي إين كنت يتكم عن زيارة القبور فزورو: ( قال صلى اهللا عليه وسلم 

فوق ثالثة أيام ، فامسكوا ما بدا لكم ، ويتكم عن النبيذ إال يف سقاء فاشربوا يف األسقية كلها وال 
  . يف صحيح اجلامع٢٤٧٥: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين ) تشربوا مسكرا 

  -:ومما سبق يتضح التاىل 
   نبيذ يعد مخرا أن كل مخر هو نبيذ ولكن ليس كل-١

)١/١٠٠(  

  

 أن النبيذ الذي كان يشربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو عبارة عن ماء منقوع به قليل من -٢
التمر وهو مبثابة العصري الذي مل خيتمر ويصبح مخرا مسكرا كاخلمر املتعارف عليه ومن املعروف وال 

  .يه خيفى على أحد أن اخلمر ما هي إال عصائر خممجه و مغل
 نرى يف األحاديث املغايرة بني النبيذ املسكر والذي ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني النبيذ -٣

  احمللل شربه قبل غليانه
  :احلديث الذى مل يفهمه النصارى 

عن محيد عن بكر بن عبد اهللا أن أعرابيا قال البن عباس ما شأن آل معاوية يسقون املاء والعسل وآل 
ون اللنب وأنتم تسقون النبيذ أمن خبل بكم أو حاجة فقال ابن عباس ما بنا خبل وال حاجة فالن يسق

ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا يعين نبيذ 
  السقاية فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا

يه وسلم هو ما ذكرناه ألنه لو كان مخرا ملا ام ابن عباس فهذا النبيذ الذى شربه النىب صلى اهللا عل
  بالبخل ألن اخلمرأغلى من العسل واللنب

  -:أما األدلة الىت حرم فيها اخلمر على لسان النىب صلى اهللا عليه وسلم فكثرية منها 
  :احلديث االؤل



- رِىعى اَألشوسأَبِى م نرضى اهللا عنه - ع - بِىصلى اهللا عليه وسلم- أَنَّ الن- أَلَهنِ فَسمإِلَى الْي ثَهعب 
فَقُلْت َألبِى بردةَ ما الْبِتع قَالَ نبِيذُ الْعسلِ . قَالَ الْبِتع والْمزر". وما هى " عن أَشرِبة تصنع بِها فَقَالَ 

رواه جرِير وعبد الْواحد عنِ الشيبانِى عن أَبِى بردةَ ". رٍ حرام كُلُّ مسك" فَقَالَ . والْمزر نبِيذُ الشعريِ
   ىف صحيح اجلامع٤٥٥٠وصححه األلباىن برقم 

  :احلديث الثاىن 

)١/١٠١(  

  

 بِاللَّه شهادةُ أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وإِقَام آمركُم بِأَربعٍ وأَنهاكُم عن أَربعٍ اِإلميان بِاللَّه هلْ تدرونَ ما اِإلميانُ
الصالَة وإِيتاُء الزكَاة وصوم رمضانَ وأَنْ تعطُوا من الْمغانِمِ الْخمس وأَنهاكُم عن أَربعٍ ما انتبِذَ فى الدباِء 

   البخارى٤٤١١".ت والنقريِ والْحنتمِ والْمزفَّ
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينتبذ فيه: النقري 

  :حلديث الثالث
- ولُ اللَّهسلَ رئس ةَ قَالَتشائنِ أَنَّ عمحالردبنِ عةَ بلَمأَبِى س ننِ -صلى اهللا عليه وسلم- عع 

: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين )) رام كُلُّ شرابٍ أَسكَر فَهو ح"  فَقَالَ ِ(نبيذ العسل(الْبِتع
  . يف صحيح اجلامع٤٥٢٩

  :احلديث الرابع 
- ولُ اللَّهسومِ  " -صلى اهللا عليه وسلم- قَالَ رلُح نع كُمتيهنا ووهورورِ فَزالْقُب ةارزِي نع كُمتيهن

".  بدا لَكُم ونهيتكُم عنِ النبِيذ إِالَّ فى سقَاٍء فَاشربوا فى اَألسقية كُلِّها اَألضاحى فَوق ثَالَث فَأَمِسكُوا ما
  . يف صحيح اجلامع٦٧٨٧: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين 

  :أحاديث خاصه بالتمر والبلح 
- ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم- قَالَ ر- " وا بعمجبِيذًا الَ ترِ نمالتبِيبِ والز نيبرِ وسالْبطَبِ والر ني
   يف صحيح اجلامع٧٢٣٢: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين ". 
- ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم- قَالَ ر- " ب ا أَودا فَردا فَربِيبز هبرشفَلْي كُمنبِيذَ مالن رِبش نا مرس

  . يف صحيح اجلامع٦٦١٥: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين )) فَردا أَو تمرا
وذا يا من تبحث عن احلق قد ظهر لك مدى جهل النصارىباللغة العربية ومبادئ القراءة وحقدهم 

  .على االسالم ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

)١/١٠٢(  

  



  ))نقال عن موقع نىب اإلسالم (( 
  !!ماتت فاضطجع معها : الشبهة احلادية عشرة 

  :الرواية اليت يذكرها النصارى
ملا ماتت فاطمة أم علي بن أيب طالب ألبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( عن ابن عباس قال

إنه مل يكن أحد بعد أيب : ما رأيناك صنعت ما صنعت ذه فقال: قميصه واضطجع معها يف قربها فقالوا
) ( لب أبر يب منها إمنا ألبستها قميصي لتكسى من حلل اجلنة واضطجعت معها ليهون عليهاطا

  )االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب 
ملا ماتت أم علي بن أيب طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت ممن كفل النيب : ( عن ابن عباس قال

، كفنها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه، وصلى صلى اهللا عليه وسلم وربته بعد موت عبد املطلب
صنعت يا : عليها واستغفر هلا وجزاها اخلري مبا وليته منه، واضطجع معها يف قربها حني وضعت فقيل له

إمنا كفنتها يف قميصي ليدخلها اهللا الرمحة ويغفر هلا، : قال! رسول اهللا ا صنعا مل تصنع بأحد
  )كرت العمال ) (  عنها بذلكواضطجعت يف قربها ليخفف اهللا
  :املعىن اللغوي لكلمة اضطجع 

أَصل بناء الفعل من االضطجاعِ، ضجع يضجع ضجعاً وضجوعاً، فهو ضاجِع، وقلما يستعملُ، : ضجع
  .استلْقَى ووضع جنبه باَألرض: وقيل.نام: واضطَجع

  وأَضجعت فالناً إِذا وضعت جنبه باَألرض
: ؛ أي]١٦: السجدة[} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ{: مجع املَضجعِ؛ قال اهللا عز وجل: ملَضاجِعوا

  .تتجاىف عن مضاجِعها اليت اضطَجعت فيها
أَن : صلَّى مضطَجعاً فمعناه: أَن يتضام ويلْصق صدره باَألرض، وإِذا قالوا: واالضطجاع يف السجود

قِّه اَألمين مستقبالً للقبلةيطَجع على شض.  
  )). أَدماً حشوها ليف -صلى اهللا عليه وسلم-كانت ضجعةُ رسولِ اهللا : (( ويف احلديث

  .من االضطجاعِ وهو النوم كاجللْسة من اجللوس، وبفتحها املرة الواحدة: الضجعةُ، بالكسر

)١/١٠٣(  

  

طَجِعضعليه، فيكون يف الكالم مضاف حمذوف تقديرهواملراد ما كان ي  : عته أَو ذاتجض كانت ذات
يفها لوشمٍ حأَد راشه فجاعطاض.  

  )لسان العرب ألبن منظور ( 
  .فيفهم مما سبق أن املعىن العام لالضطجاع هو النوم أو اإلستلقاء على اجلنب 



  :الفهم األعوج لإلضطجاع 
ليتم لنا ذلك نعرض هنا ) هذا بعد املرض الذي بقلوم ( لنصارى بعوج الفهم وليتم لنا من أين أتى ا

  :معىن االضطجاع بكتام امللئ بالدنس 
  ٣٠:٣٦-١٩التكوين 

.  فسقتا أبامها مخرا يف تلك الليلة ٣٣. فنحيي من ابينا نسال .  هلم نسقي أبانا مخرا ونضطجع معه ٣٢
 وحدث يف الغد أن البكر ٣٤. علم باضطجاعها وال بقيامها ومل ي. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها 

. نسقيه مخرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه . قالت للصغرية إين قد اضطجعت البارحة مع أيب 
. وقامت الصغرية واضطجعت معه .  فسقتا ابامها مخرا يف تلك الليلة ايضا ٣٥. فنحيي من ابينا نسال 

  . فحبلت ابنتا لوط من أبيهما ٣٦. قيامها ومل يعلم باضطجاعها وال ب
وعلى الرغم من أن نصارى ، وهذا فهم معوج مناسب لعموم كتام ، إذن األضجاع لديهم هو الزنا 
فصرفوا الكلمة عن معناها ) يف قلوم مرض فزادهم اهللا مرضا ( العرب يتحدثون العربية ولكن 

  .دفهم املتعارف عليه إىل املعىن البعيد واملناسب هل
  :تفسري الروايات بعضها البعض 

وإليك ما ورد يف قصة وفاة ، يفهم كل مسلم وكل عاقل أن املعىن يؤخذ من مجع الروايات ببعضها 
ولن نطيل عليك بذكر السند ولكن ، فاطمة بنت أسد رضي اهللا عنها لتتبني مدى كذب وحقد هؤالء 

  :فقط املنت 

)١/١٠٤(  

  

 عليه وسلّم كفَّن فاطمة بِنت أسد يف قميصه واضطجع يف قربها وجزأها  أن رسول اهللا صلّى اهللا-١
إنه مل : " قال! ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت ذه: وروي عن ابن عباس حنو هذا وزاد فقالوا. خرياً

منها إمنا ألبستها قميصي لتكسى من حلل اجلنة واضطجعت يف . يكن بعد أيب طالب أبر قاله ابن حبيب
  )أسد الغابة البن األثري " ( قربها ليهون عليها عذاب القرب 

اضطجع " التقط النصارى لفظة اضطجع وفسروها تفسري فاسدا اعتمادا على الرواية اليت جاءت بلفظ 
وكعادم حتريف ، ومعىن النص يف هذه الرواية اضطجع بقربها كما هو واضح بالرواية األوىل " معها 

  . يكملوا قراءة بقية الروايات واليت تفسر بعضها البعض الكلم عن مواضعه ومل
  لتكسى من حلل اجلنة= فلقد كفنها صلى اهللا عليه وسلم بقميصه 

  ليهون عليها عذاب القرب= اضطجع يف قربها 
كنا جلوسا عند سعيد بن املسيب، فمر بنا علي بن احلسني، ومل : (  عن الزبري بن سعيد القرشي قال-٢



 كان أعبد هللا منه، فقام إليه سعيد بن املسيب، وقمنا معه، فسلمنا عليه، فرد علينا، فقال له أر هامشيا قط
 رضي اهللا تعاىل -يا أبا حممد، أخربنا عن فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أيب طالب : سعيد
  :مسعت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يقول : نعم، حدثين أيب قال:  قال-عنهما
   يف قميصه،-صلَّى اهللا عليه وسلَّم-ت فاطمة بنت أسد بن هاشم، كفنها رسول اهللا ملا مات

وصلى عليها، وكرب عليها سبعني تكبرية، ونزل يف قربها، فجعل يومي يف نواحي القرب كأنه يوسعه، 
 -فلما ذهب قال له عمر بن اخلطاب .ويسوي عليها، وخرج من قربها وعيناه تذرفان، وحثا يف قربها

يا : ( يا رسول اهللا، رأيتك فعلت على هذه املرأة شيئا مل تفعله على أحد فقال: - اهللا تعاىل عنه رضي
عمرإن أبا طالب كان يصنع الصنيع، وتكون له املأدبة، وكان جيمعنا على طعامه، فكانت هذه املرأة 

  .تفضل منه كله نصيبا، فأعود فيه

)١/١٠٥(  

  

عليه -وأخربين جربيل . أا من أهل اجلنة-عز وجل- ريب  أخربين عن-عليه السالم-وإن جربيل 
  )مستدرك احلاكم ) (  أن اهللا تعاىل أمر سبعني ألفا من املالئكة يصلون عليها-السالم

أن رسول اهللا صلّى : (  عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده-٣
) ( بن هاشم أم علي بن أيب طالب بالروحاء مقابل محام أيب قطيفةاهللا عليه وسلّم دفن فاطمة بنت أسد 

  )مقاتل الطالبني االصفهاين 
جزاك اهللا من : ( " يوم ماتت صلى النيب صلّى اهللا عليه وسلّم عليها، ومترغ يف قربها، وبكى، وقال-٤

خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر " ) ( أمٍ خرياً، فقد كنت خري أم(  
  لروايات السابقة ما ذهب إليه النصارى ؟؟فهل يفهم من ا

  :نبذة تعريفية بفاطمة بنت أسد رضي اهللا عنها 
  فمن هي فاطمة بنت أسد ؟؟، نسوق للمسلمني تعريفاً بسيطا مبن هي فاطمة بنت أسد 

هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم علي بن أيب طالب وإخوته قيل إا ماتت قبل اهلجرة 
  .والصواب أا هاجرت إىل املدينة وا ماتتوليس بشيء 

أم علي بن أيب طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلمت وهاجرت إىل املدينة وتوفيت : عن الشعيب قال
وقد أسلمت وهاجرت إىل اهللا ورسوله : قال. هي أول هامشية ولدت هلامشي هامشياً: قال الزبري. ا

االستيعاب يف معرفة األصحاب (  عليه وسلم وشهدها رسول اهللا وماتت باملدينة يف حياة النيب صلى اهللا
  )البن عبد الرب 

وكانت فاطمة بنت أسد زوج أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له 



طالبا وعقيال وجعفرا وعليا وأم هانئ ومجانة وريطة بين أيب طالب وأسلمت فاطمة بنت أسد وكانت 
أي ينام القيلولة وهي نوم (  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها ويقيل يف بيتها امرأة صاحلة

  )الطبقات الكربى البن سعد ) ( الظهر

)١/١٠٦(  

  

يأيها النيب " عن جرير مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوا النساء إىل البيعة حني أ نزلت هذه اآلية 
مقاتل الطالبني . ( انت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعت رسول اهللا وك" إذا جاءك املؤمنات يبايعنك 

  )االصفهاين 
  ))نقال عن شبكة نور اإلسالم ((

  -:الشبهة الثانية عشرة 
  زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عائشة أم املؤمنني

مل يكن هو أول نقرر بادئ ذي بدء أن أم املؤمنني عائشة عندما خطبها الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
املتقدمني خلطبتها بل سبقه غريه ، فقد ذكر بعض املؤرخني أن جبري بن املطعم بن عدي تقدم خلطبة 
عائشة، وعلى هذا فأم املؤمنني كانت يف عمر الزواج ، وكانت تطيقه فال غرو إذن أن خيطبها النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم 
ب رئيس الس األوريب للبحوث واإلفتاء ظروف نكاح ويذكر مساحة املستشار الشيخ فيصل مولوي نائ

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم املؤمنني عائشة فيقول مساحته 
  :أوالً

إنّ زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من السيدة عائشة رضي اهللا عنها كان أصالً باقتراح من خولة 
لة مع أحب الناس إليه سيدنا أيب بكر بنت حكيم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ لتوكيد الص

  .الصديق ، لتربطهما أيضاً برباط املصاهرة الوثيق وهذا دليل على أا كانت يف سن زواج 
  :ثانياً

أنّ السيدة عائشة رضي اهللا عنها كانت قبل ذلك خمطوبة جلبري بن املطعم بن عدي، فهي ناضجة من 
  . خولةحيث األنوثة مكتملة بدليل خطبتها قبل حديث

  :ثالثاً
أنّ قريش اليت كانت تتربص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم الدوائر لتأليب الناس عليه من فجوة أو 
هفوة أو زلّة، مل تدهش حني أُعلن نبأ املصاهرة بني أعز صاحبني وأوىف صديقني، بل استقبلته كما 



  .تستقبل أي أمر طبيعي
  :رابعاً

)١/١٠٧(  

  

ي اهللا عنها مل تكن أول صبية تزف يف تلك البيئة إىل رجل يف سن أبيها، ولن تكون أنّ السيدة عائشة رض
ج فيه عبد اهللا . كذلك أُخراهنآمنة يف اليوم الذي تزو ج عبد املطلب الشيخ من هالة بنت عملقد تزو

  أصغر أبنائه من صبية هي يف سن هالة وهي آمنة بنت وهب
اخلطّاب من بنت سيدنا علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وهو يف سن مثّ لقد تزوج سيدنا عمر بن 

جدها، كما أنّ سيدنا عمر بن اخلطّاب يعرض بنته الشابة حفصة على سيدنا أيب بكر الصديق وبينهما 
ولكن نفراً من . من فارق السن مثل الذي بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعائشة رضي اهللا عنها

يأتون بعد أكثر من ألف وأربع مائة عام من ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر واإلقليم، املستشرقني 
ويطيلون القول فيما وصفوه بأنه اجلمع الغريب بني الكهل والطفولة ، ويقيسون بعني اهلوى زواجاً عقد 

ج الفتاة عادة قبل سناخلامسة يف مكّة قبل اهلجرة مبا حيدث اليوم يف بالد الغرب حيث ال تتزو 
  .والعشرين
  :خامسا 

جيب االنتباه إىل أنّ نضوج الفتاة يف املناطق احلارة مبكّر جداً وهو يف سن الثامنة عادة، وتتأخر الفتاة يف 
ومل يتزوجها النىب إال .املناطق الباردة إىل سن الواحد والعشرين كما حيدث ذلك يف بعض البالد الباردة

  ل أنه عقد عليها أوال مث انتظر ثالث سنوات حىت دخل ابعدما بلغت سن الزواج بدلي
وأياً ما يكون األمر فإنه عليه الصالة والسالم مل يتزوج السيدة عائشة رضي اهللا عنها من أجل املتعة، 

وهو الذي بلغ اخلامسة واخلمسني من عمره، وإنما كان ذلك لتوكيد الصلة مع أحب الرجال إليه عن 
خاصة بعد أن حتمل أعباء الرسالة وأصبحت محالً ثقيالً على كاهله، فليس هناك جمال طريق املصاهرة، 

  .للتفكري ذا الشأن
  -:سادسا 

لو كان عليه الصالة والسالم مهّه النساء واالستمتاع ن لكان فعل ذلك أيام كان شاباً حيث ال أعباء 
  .ته الكامنةرسالة وال أثقاهلا وال شيخوخة، بل عنفوان الشباب وشهو

)١/١٠٨(  

  



غري أننا عندما ننظر يف حياته يف سن الشباب جند أنه كان عازفاً عن هذا كلّه، حتى إنه رضي بالزواج 
وهى ثيب مثّ لو . من السيدة خدجية رضي اهللا عنها الطاعنة يف سن األربعني وهو ابن اخلامسة والعشرين

طويالً حتى توفّيت زوجته خدجية رضي اهللا عنها دون أن كان عنده هوس بالنساء ملا رضي ذا عمراً 
ولو كان زواجه منها فلتة فهذه خدجية رضي اهللا عنها توفّاها اهللا، فبمن تزوج بعدها؟ لقد . يتزوج عليها

 ج بعدها بسودة بنت زمعة العامرية جرباً خلاطرها وأنساً لوحشتها بعد وفاة زوجها ، وهي يف سنتزو
هذا يدلّ على أنّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان عنده . ا ما يرغّب الرجال واخلطّابكبري، وليس 

  .أهداف من الزواج إنسانية وتشريعية وإسالمية وحنو ذلك
ومنها أنه عندما عرضت عليه خولة بنت حكيم الزواج من عائشة فكّر الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 صحبة طويلة خملصة ،ومكانة أيب بكر عند الرسول واليت مل يظفر أيرفض بنت أيب بكر ، وتأىب عليه ذلك
  .مبثلها سواه

وملّا جاءت عائشة رضي اهللا عنها إىل دار الرسول صلى اهللا عليه وسلم فسحت هلا سودة املكان األول 
ئشة يف البيت ، وسهرت على راحتها إىل أن توفّاها اهللا ، وهي على طاعة اهللا وعبادته، وبقيت السيدة عا
رضي اهللا عنها بعدها زوجة وفية للرسول صلى اهللا عليه وسلم تفقّهت عليه حتى أصبحت من أهل 

  .العلم واملعرفة باألحكام الشرعية
وما كان حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم للسيدة عائشة رضي اهللا عنها إالّ امتداداً طبيعياً حلبه ألبيها 

  .رضي اهللا عنهما
: فمن الرجال؟ قال: قيل) عائشة: (من أحب الناس إليك؟ قال: لصالة والسالمولقد سئل عليه ا

هذه هي السيدة عائشة رضي اهللا عنها الزوجة األثرية عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم ). أبوها(
  .وأحب الناس إليه

)١/١٠٩(  

  

جية بقدر ما كانت غاية ذلك مل يكن زواجه منها رد الشهوة ، ومل تكن دوافع الزواج ا املتعة الزو
  .تكرمي أيب بكر وإيثاره وإدناؤه إليه وإنزال إبنته أكرم املنازل يف بيت النبوة 

  ))منقول من موقع إسالم أون الين (( 
  االنتحار) صلى اهللا عليه وسلم(حماولة النىب : الشبهة الثالثة عشرة 

 قصة بدء الوحي، من رواية الزهري هو حديث طويل يف) ٦٩٨٢(احلديث املذكور يف صحيح البخاري 
وقصة االنتحار جاءت يف آخر منت احلديث، مقدمة . -رضي اهللا عنهما-عن عروة بن الزبري عن عائشة 

 فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي -صلى اهللا عليهوسلم-وفتر الوحي فترةً حىت حزن النيب : "بعبارة



:  بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه، تبدى له جربيل، فقاليتردى من رؤوس شواهق اجلبال، فكلما أوىف
  ...".فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، فريجع. إنك رسول اهللا حقا: يا حممد

: ، ومن قوله.." فيما بلغنا- صلى اهللا عليه وسلم-حزن النيب : "فواضح من قوله يف أول هذا اخلرب
، وأنه خرب بلغ هذا الذي قال هذه -صلى اهللا عليه وسلم-يب خاصة أنه خرب ممن مل يسمع الن" فيما بلغنا"

ومثل هذه العبارة ال يقوهلا غالباً إال رجل من التابعني أو من جاء بعدهم، . العبارة دون مساع أو مشاهدة
  . غالباً-رضي اهللا عنهم-وال يقوهلا الصحابة 

وهذا هو الذي . ي، يرويه مرسالًولذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا الكالم من كالم الزهر
وعليه فهذا اخلرب مرسل، واملرسل من ). ١٢/٣٧٦(فتح الباري : رجحه احلافظ ابن حجر يف كتابه

  .أقسام الضعيف، وخاصة مرسل الزهري؛ لكونه من صغار التابعني، ولغري ذلك
كما (ديث، وأظهر علته وإخراج البخاري هلذه اللفظة ال يلزم منه أنهُ حيكم بصحتها؛ ألنه إذا أخرج احل

، فإنه يكون قد أبرز ما يدل على عدم صحته، كما نبه على ذلك أهل العلم، يف مواطن )حصل هنا
  وبذلك يزول اإلشكال بأن القصة ال تصح أصالً. متعددة من صحيح البخاري

  -:وتفصيل ما سبق ىف النقاط التالية 
  :أوالً 

)١/١١٠(  

  

  :ن ا نريد منكم معرفة اآليت حبسب نص الرواية اليت تستشهدو
   من الذي منع حممداً من حتقيق هذه احملاولة ؟وملاذا مل يفعل وعالم يدل ذلك ؟-

إن العصمة متحققة يف هذه احلالة ، ووجه ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل صرف عنه هذا : إذن نقول لكم 
لوس مع فتيان قريش ، وغري السوء ، كما صرف عنه قبل مبعثه حصول التعري ، وشرب اخلمر ، واجل

  .ذلك مما هو مبثوث يف السرية 
  :ثانيا 

أن هذه الرواية الىت استندمت إليها ـ يا خصوم اإلسالم ـ ليست .. وهواحلق الذى جيب أن يقال
  صحيحة رغم ورودها ىف صحيح البخارى رضى اهللا عنه

يعىن أنه بلغه هذا " البالغات  "  ألنه أوردها ال على أا واقعة صحيحة ، ولكن أوردها حتت عنوان-
إمنا هى جمرد أخبار وليست : اخلرب جمرد بالغ ، ومعروف أن البالغات ىف مصطلح علماء احلديث

  أحاديث صحيحة السند أو املنت
إن القائل بلغنا كذا هو الزهرى ، وعنه حكى :  علق اإلمام ابن حجر العسقالىن ىف فتح البارى بقوله-



:  ، وليس هذا البالغ موصوالً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال الكرماىنالبخارى هذا البالغ
  ".وهذا هو الظاهر 

 بالغ الزهري هذا حكمه الضعف سنداً ؛ ألنه سقط من إسناده اثنان على األقل ، وبالغات الزهري -
 -لريح ال تثبت  أي ال أساس هلا مبرتلة ا-ليست بشيء كما هو احلال يف مرسالته ؛ فهي شبه الريح 

مرسل الزهري شر من مرسل غريه ؛ ألنه حافظ ، وكلما يقدر أن يسمي مسى : ( فقد قال حيىي القطان 
 ٠ ٢٨٤ / ١البن رجب ) شرح علل الترمذي (  انظر ٠! ) ؛ وإمنا يترك من ال يستجيز أن يسميه 

  فإذا كان هذا حال املرسل ؛ فكيف يكون حال البالغ ؟
 ، وأا من طريق حممد ٣٦٠ - ٣٥٩ / ١٢) فتح الباري (  اليت ذكرها احلافظ يف  رواية ابن مردوية-

  فتصري الرواية كلها من احلديث األصلي ؛) فيما بلغنا : ( بن كثري ، عن معمر بإسقاط قوله 
  :واجلواب

هو املصيصي ، وهو كثري الغلط كما يف  هذه الرواية ضعيفة أيضاً ال حيتج ا ؛ ألن حممد بن كثري هذا -
  ٠ ٦٢٩١) التقريب ( 

)١/١١١(  

  

 ، واليت ذكرها ابن ٣٠٢ - ٣٠٠ / ٢) التاريخ (  رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما عند الطربي يف -
 ؛ فإا واهية جداً بل موضوعة ، فاحلمل فيها على حممد بن محيد ٣٦١ / ١٢) الفتح ( حجر يف 

م بالكذب بل كذبه صراحة أبوزرعة الرازي ، وهو أعرف به من غريه فال قيمة الرازي ، وهو مته
  .لروايته أصالً 

هذه الزيادة ليست مسندة، وإمنا علقها البخاري من قول الزهري، .  كما أن هذا ليس من املنت-
  .ومن املتفق عليه أن مرسل الزهري ضعيف ألنه يرسل عن متروكني. وغالب روايته عن تابعني

مث إا ليست . فكأنه أشار إىل بطالا. خرج البخاري هذا احلديث يف عدة مواضع بدون هذه الزيادة أ-
  .وليست كل املعلقات صحيحة. من احلديث، وإمنا معلقة

هذا هو الصواب ، وحاش أن يقدم رسول اهللا ـ وهو إمام املؤمنني ـ على االنتحار ، أو حىت على 
  .جمرد التفكري فيه
  .ن حممداً صلى اهللا عليه وسلم كان بشراً من البشر ومل يكن ملكاً وال مدعيا لأللوهيةوعلى كلٍ فإ

: واجلانب البشرى فيه يعترب ميزة كان صلى اهللا عليه وسلم يعتىن ا ، وقد قال القرآن الكرمي ىف ذلك 
  ).٣) (قل سبحان رىب هل كنت إال بشراً رسوالً ( 

 ىف علوم عصرنابالضيق فهذا أمر عادى -إلحساس مبشاعر ما نسميه ومن مث فإذا أصابه بعض احلزن أو ا



  .ال غبار عليه ؛ ألنه من أعراض بشريته صلى اهللا عليه وسلم
الوحى بعد أن تعلق به الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يذهب إىل املكان الذى كان ) تأخر(وحني فتر 

 للمكان الذى مجع بينه وبني حبيبه بشىء من يرتل عليه الوحى فيه يستشرف لقاء جربيل ، فهو حمب
  بعض السكن والطمأنينة ، فماذا ىف ذلك أيها الظاملون

فلعلك باخع نفسك على : ( وإذا كان أعداء حممد صلى اهللا عليه وسلم يستندون إىل اآلية الكرمية
  )آثارهم إن مل يؤمنوا ذا احلديث أسفاً 

)١/١١٢(  

  

 االنتحار ، ولكنها تعبري أدىب عن حزن النىب حممد صلى اهللا عليه وسلم فاآلية ال تشري أبداً إىل معىن
بسبب صدود قومه عن اإلسالم ، وإعراضهم عن اإلميان بالقرآن العظيم ؛ فتصور كيف كان اهتمام 
الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم بدعوة الناس إىل اهللا ، وحرصه الشديد على إخراج الكافرين من 

  . النورالظلمات إىل
وهذا خاطر طبيعى للنىب اإلنسان البشر الذى يعلن القرآن على لسانه صلى اهللا عليه وسلم اعترافه 

وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا ((٠ رداً على ما طلبه منه بعض املشركني-واعتزازه بأنه بشر ىف قوله 
أو تسقط السماء * هلا تفجرياً أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األار خال* من األرض ينبوعاً 

أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى ىف السماء * كما زعمت علينا كسفاً أوتأتى باهللا واملالئكة قبيالً 
  ((سبحان رىب هل كنت إال بشراً رسوالً )) فكان رده)). ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل علينا كتابا نقرؤه 

  :ثالثا 
فخلع هو (( به اليهود أنه نيب والذي يقول عنه الكتاب املقدس نذكركم بشاول امللك والذي يؤمن 

نذكركم بأنه قد مات منتحراً  ] ٢٤ : ١٩صموئيل األول )) [ ايضا ثيابه وتنبأ هو ايضا امام صموئيل 
  ١١-٤: ١يف صموئيل الثاىن !! 
  ))موقع املسيحية ىف امليزان وموقع اإلسالم اليوم((

  الشبهة الرابعة عشرة
  من زوجة زيد بن حارثة ؟) صلَّى اهللا عليه وسلم ( قة زواج رسول اهللا ما هي حقي
  :اجلواب 

زينب بنت جحش هي إحدى زوجات النيب و قد تزوج ا الرسول يف السنةاخلامسة من اهلجرة ، و هي 
  .بنت أمية بنت عبد املطلب عمة النيب و كانت زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح زوجة لرسول اهللا 

)١/١١٣(  



  

أما زيد بن حارثة ـ زوج زينب قبل الرسول ـ فكان يدعى قبل اإلسالم بزيد بن حممد لكنه مل يكن 
من أوالد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، بل كان غالما اشترته خدجيه بعد زواجها من النيب مث أهدته إىل 

ا على عادة العرب لرفع مكانته االجتماعية النيب فأعتقه الرسول يف سبيل اهللا ، مث تبناه النيب تبنياً اعتباري
بعدما عامله والده و قومه باهلجران والطرد ، وهكذا فقد منحه الرسول احتراما كبريا و شرفا عظيما و 

  .رفع من شأنه بني الناس حىت صار يدعى بني الناس بابن حممد 
نت جحش ، لكن زينب رفضت وعندما أحس النيب حباجة زيد إىل الزواج أمره خبطبة بنت عمته زينب ب

ذلك تبعا للتقاليد السائدة يف تلك األيام و الستنكاف احلرة من الزواج من العبد املعتق خاصة و إن 
  زينب كانت من عائلة ذات حسب و شأن ، فرتلت اآلية الكرمية التالية

مرا أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَ)) 
فأخربت زينب النيب بقبوهلا ذا الزواج ، و هكذا فقد مت الزواج برضا (( ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

زوج رسول اهللا : " كثري قال احلافظ ابن . زينب ، نزوال عند رغبة الرسول و خضوعا حلكم اهللا تعاىل 
صلى اهللا عليه وسلم زيداً بابنة عمته زينب بنت جحش األسدية ، وأمها أُميمة بنت عبد املطلب ، 

تفسري ابن .. " ( فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها .. وأصدقها عشرة دنانري وستني درمهاً ، ومخاراً 
  ٤٩٥ / ٣كثري 

مع الرسول يف زينب وهو الذي اقترح واختار زواجها لزيد اساساً كيف يط: وهنا نقول هلؤالء احلاقدين 
  ؟

لقد أراد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كسر العادات والتقاليد اخلاطئة واليت كانت متنع زواج العبيد 
املعتقني من بنات العوائل املعروفة ، و بالفعل فقد حتقق للنيب العظيم ما أراد و متكن من تطبيق املساواة 

  .ورة عملية بني أفراد اتمع اإلسالمي بص
  :طالق زينب 

)١/١١٤(  

  

بعد ذلك تأثرت العالقة الزوجية بني الزوجني ـ زينب و زيد ـ و آل أمرمها إىل الطالق واالنفصال 
رغم احملاوالت احلثيثة اليت قام ا النيب ملنع وقوع الطالق ، و مل تؤثر نصائح النيب يف زيد و مل يفلح يف 

  .ري قرار زيد اخلاطئ فوقع الطالق تغي
  :زواج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من زينب 

ال بد من اإلشارة هنا إىل إن زواج النيب من زينب إمنا كان بأمر من اهللا تعاىل ولكن النيب كان خيشى 



قيقيا ، و إىل هذه العادات و التقاليد اليت تحرم زواج الرجل من زوجة ابنه من التبين العتباره ابناً ح
وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمِسك علَيك (( احلقيقة يشري القرآن الكرمي حيث يقول 

 قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فِْسكي ني ففختو قِ اللَّهاتو كجوز اهشخأَن ت. (( ...  
وأصح ما يف هذا ما حكاه أهل التفسري عن علي بن حسني ـ أن اهللا تعاىل كان : " قال القاضي عياض 

. أمسك عليك زوجك واتق اهللا : أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه ، فلما شكاها إليه زيد قال له 
  .اهللا مبديه و مظهره بتمام التزويج وتطليق زيد هلا وأخفى يف نفسه ما أعلمه اهللا به من أنه سيتزوجها مما 

نزل جربيل على النيب يعلمه أن اهللا يزوجه زينب بنت : وروى حنوه عمرو بن فائد ، عن الزهري ، قال 
وكان أمر اهللا : جحش ، فذلك الذي أخفى يف نفسه ويصحح هذا قول املفسرين يف قوله تعاىل بعد هذا 

  . "تتزوجها مفعوال ، أي ال بد لك أن 

)١/١١٥(  

  

وتخفي في نفِْسك ما اللَّه مبديه وتخشى الناس واللَّه أَحق { : قال احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل 
 اهشخذكر ابن أيب حامت والطربي ها هنا آثاراً عن بعض السلف رضي اهللا عنهم أحببنا أن نضرب } أَن ت
سبحان مقلب (( و )) فوقعت يف قلبه : (( يريد بذلك أمثال . لعدم صحتها فال نوردها عنها صفحاً 

و هذا ما ذهب إليه احملققون من املفسرين كالزهري . فهذه كلها آثار مل تثبت صحتها)) . القلوب 
  .والقاضي بكر ابن العالء القشريي والقاضي أيب بكر بن العريب والقاضي عياض يف الشفاء

دمن اإلشارة هنا إىل إن زواج النيب من زينب إمنا كان بأمر من اهللا تعاىل ، كما تشهد بذلك تتمة و ال ب 
فَلَما قَضى زيد منها وطَرا زوجناكَها لكَي لَا يكُونَ علَى الْمؤمنِني ... { : اآلية السابقة حيث تقول 
 هِمائيعاجِ أَدوي أَزف جرولًا حفْعم اللَّه ركَانَ أَما وطَرو نهنا موجٍ * إِذَا قَضرح نم بِيلَى النا كَانَ عم

  ] .٣[} فيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا 
فهمة لنية الرسول وملا حباها اهللا تعاىل من الشرف العظيم إذ جعل هلا دورا يف هذا و إن زينب كانت مت

إزالة عادتني خرافيتني ونالت شرف الزواج من الرسول صلَّى اهللا عليه وسلم فكانت زينب تفتخر على 
  .زوجكن أهلُوكن و زوجين اهللا من السماء : سائر نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم و تقول 

  :كن تلخيص أهداف زواج الرسول صلَّى اهللا عليه وآله من زينب كالتايل إذن مي
 تعويض زينب عما حلقها و تضررت به من الطالق و قد رضيت بالزواج من زيد بأمر من اهللا و -١

  .رسوله ، فجاء زواج النىب منها تكرميا هلا وجزاء صربها وامتثاهلا أمر اهللا ورسوله 

)١/١١٦(  

  



و التقاليد اخلاطئة اليت متنع الزواج من زوجة االبن من التبني ، رغم كونه ابنا  كسر العادات -٢
  اعتباريا ال غري أى تشريع يف صورة عملية

فاالسالم ـ من خالل القرآن الكرمي ـ رفض االعتراف بالتبين الذي كان سائداً بني العرب يف 
سول اهللا فيقولون زيد بن حممد، وجاء اجلاهلية، وعلى أساس ذلك كانوا ينسبون زيد بن حارثة إىل ر

وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بافواهكم واهللا (... الرفض القرآين حامساً من خالل قوله تعاىل 
ادعوهم البائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فاخوانكم يف * يقول احلق وهو يهدي السبيل 

ما كان حممد أبا احد من رجالكم ( وكذلك قوله تعاىل . ٥ و٤آية. سورة االحزاب..) الدين ومواليكم
  .٤٠آية. سورة االحزاب( ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان اهللا بكل شيء عليماً 

ألجل تأكيد جتاهل املشرع االسالمي ) زيد بن حارثة(وكان التوجيه القرآين للرسول بالزواج من مطلَّقة 
 الرسول رافعة لكل التباس قد يبقى عالقاً يف االذهان، علماً أن تزويج للعرف اجلاهلي لتكون ممارسة

  .الرسول كان بعد تطليقها من جانب زيد بن حارثة فلم تكن هذه املرأة مرتبطة بأكثر من رجل 
  :وأخرياً نقول 

ا أي ضرورة هذه اليت تدعو سيدنا حممداً صلى اهللا عليه وسلم أن يدرج هذه اآلية يف القرآن فيقرأه
الناس كلهم ، وهي من أول حرف فيها إىل آخر حرف عتاب للرسول شديد ، وكشف عما خيفيه يف 
نفسه من معرفة أنه سيتزوج زينب بعد تطليق زيد هلا ، مث هي بيان ملا خيشاه من كالم قومه إذا أقدم 

ج هذه اآلية  نقول أي ضرورة تدعو سيدنا حممداً صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يدر-فتزوج مطلقة زيد 
يف القرآن، ويسجلها على مر الدهر كله ، لو مل يكن هذا القرآن كالم خالقه الذي ال يسعه أن 

  !يستخفي على حرف واحد منه ؟
وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك : فما معىن إذاً قوله تعاىل يف قصة زيد : فإن قلت 

  اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاهعليك زوجك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما 

)١/١١٧(  

  

  فاعلم ـ أكرمك اهللا ، و ال تسترب يف ترتيه النيب صلى اهللا عليه و سلم عن هذا الظاهر
  .و أن يأمر زيداً بإمساكها وهو حيب تطليقه إياها ، كما ذكر عن مجاعة من املفسرين 

ن حسني ـ أن اهللا تعاىل كان أعلم نبيه أن زينب و أصح ما يف هذا ما حكاه أهل التفسري عن علي ب
وأخفى يف نفسه ما . أمسك عليك زوجك واتق اهللا : ستكون من أزواجه ، فلما شكاها إليه زيد قال له 

وروى حنوه عمرو . أعلمه اهللا به من أنه سيتزوجها مما اهللا مبديه و مظهره بتمام التزويج وتطليق زيد هلا 
نزل جربيل على النيب يعلمه أن اهللا يزوجه زينب بنت جحش ، فذلك :  قال بن فائد ، عن الزهري ،



  -:الذي أخفى يف نفسه وذلك ألمور منها 
  .وكان أمر اهللا مفعوال ، أي ال بد لك أن تتزوجها :  قول املفسرين يف قوله تعاىل بعد هذا-١
ره معها غري زواجه هلا ، فدل أنه أن اهللا مل يبد من أم) وختفى ىف نفسك ما اهللا مبديه (  قوله تعاىل-٢

  .الذي أخفاه صلى اهللا عليه و سلم مما كان أعلمه به تعاىل 
ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلوا من ((  قوله تعاىل يف القصة -٣

  .فدل أنه مل يكن عليه حرج يف األمر (( قبل وكان أمر اهللا قدرا مقدورا 
سنة اهللا يف : ما كان اهللا ليؤمث نبيه فيما أحل مثال فعله ملن قبله من الرسل ، قال اهللا تعاىل : ربي قال الط

الذين خلوا من قبل ، أي من النبيني فيما أحل هلم ، ولو كان على ما روي يف حديث قتادة من وقوعها 
 لكان فيه أعظم احلرج ، وما من قلب النيب صلى اهللا عليه و سلم عندما أعجبته ، وحمبته طالق زيد هلا

ال يليق به من مد عينيه ملا ي عنه من زهرة احلياة الدنيا ، و لكان هذا نفس احلسر املذموم الذي ال 
  .يرضاه وال يتسم به األتقياء ، فكيف سيد األنبياء ؟ 

)١/١١٨(  

  

و .  عليه و سلم و بفضله و هذا إقدام عظيم من قائله ، و قلة معرفة حبق النيب صلى اهللا: قال القشريي 
رآها فأعجبته وهي بنت عمه ، و مل يزل يراها منذ ولدت ، و ال كان النساء حيتجنب منه : كيف يقال 

صلى اهللا عليه و سلم ، و هو زوجها لزيد ، و إمنا جعل اهللا طالق زيد هلا ، و تزويج النيب صلى اهللا 
و . ما كان حممد أبا أحد من رجالكم : نته ، كما قال عليه و سلم إياها ، إلزالة حرمة التبين و إبطال س

و  ] . ٤٠:  ، اآلية ٣٣سورة األحزاب [ لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم : قال 
  .حنوه البن فورك 

فما الفائدة يف أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم لزيد بإمساكها : فإن قيل : و قال أبو الليث السمرقندي 
فهو أن اهللا أعلم نبيه أا زوجته ، فنهاه النيب صلى اهللا عليه و سلم عن طالقها ، إذ مل تكن بينهما ألفة ؟ 

يتزوج إمرأة ابنه ، فأمره اهللا : ، و أخفى يف نفسه ما أعلمه اهللا به فلما طلقها زيد خشي قول الناس 
ى املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم لكي ال يكون عل: بزواجها ليباح مثل ذلك ألمته ، كما قال تعاىل 

  .٣٧:  ، اآلية ٣٣األحزاب [إذا قضوا منهن وطرا 
تزوج : و ليس معىن اخلشية هنا اخلوف ، و إمنا معناه االستحياء ، أي يستحي منهم أن يقولوا : قال 

  .زوجة ابنة 
 تشغيبهم على و أن خشيته صلى اهللا عليه و سلم من الناس كانت من إرجاف املنافقني و اليهود و

تزوج زوجة ابنه بعد يه عن نكاح حالئل األبناء ، كما كان ، فعتبة اهللا على هذا ، : املسلمني بقوهلم 



: و نزهه عن االلتفاف إليهم فيما أحله له ، كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه يف سورة التحرمي بقوله 
وختشى (( وكذلك قوله له ها هنا. ر رحيم مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضاة أزواجك واهللا غفو

  ))الناس واهللا أحق أن ختشاه 
لو كتم رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ شيئاً كتم هذه اآلية ملا : و قد روي عن احلسن و عائشة 

  )موقع املسيحية ىف امليزان) يف من عتبه و إبداء ماأخفاه 
  الشبهة اخلامسة عشر والسادسة عشرة

)١/١١٩(  

  

ومن الشبهات اليت أثريت حول شخصه الكرمي ، أنه ميال للنساء ، منشغل ن ، وقد أكثر منهن حىت 
  بلغن إحدى عشرة زوجة

ال شك أن من يقول هذا ال حظ له من معرفة سريته صلى اهللا عليه وسلم ، وليس له أدىن علم ديه 
  .عليه الصالة والسالم 

  :اقدة بالنقاط اآلتية ونلخص اإلجابة على هذه الشبهة احل
 أن زواجه صلى اهللا عليه وسلم ، مل يكن دف التمتع وإشباع الشهوة ، وإن كان ذلك أمراً فطريا -١

ًسائغاً ال يعاب اإلنسان به ، وقد كان ذلك سائداً بني العرب آنذاك ، ومع ذلك فإن هدف الرسول 
إذ أراد بتعدد الزوجات الدعوة إىل اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم من زواجه كان أمسى من ذلك وأعلى ، 

  .ومراعاة مصاحل عظيمة اقتضتها الدعوة 
  . كالترابط األسري الذي فيه اتساع رقعة النسب معه صلى اهللا عليه وسلم لتنتشر الدعوة -أ

  . ومن املصاحل تأليف القلوب كزواجه من مارية تأليفا للمقوقس ومن بنت أىب سفيان -ب
  .، واإلحسان إىل األرامل كزواجه من ام سلمة كفالة اليتامى -ج
 تعليم النساء أمور دينهن ، وحنو ذلك مما فيه مصلحة عامة ، كما أن من األسباب أي أسباب التعدد -د

الرغبة يف نقل أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم كافة داخل بيته وخارجه مما ال تستطيع امرأة واحدة 
  .نقله أو حصره 

هللا عليه وسلم مل يتزوج بكراً إال زوجة واحدة ، وهي عائشة الصديقة رضي اهللا عنها ،  أنه صلى ا-٢
وقد عقد عليها وهى بنت ست أى التشتهى لذلك مل .وغالب من يهدف التمتع حيرص على األبكار 

  يدخل ا إال وهى بنت تسع
 سنة ، ومن أراد التمتع  أنه مل يعدد إال بعد موت خدجية رضي اهللا عنها ، وقد بلغ ثالثاومخسني-٣

ولو كان غرضه التمتع لبدأ الزواج بالبكروليس بإمرأة .والشهوة فإنه يتزوج قبل هذه السن يف الغالب 



أكرب منه خبمس وعشرين سنة ومل يتزوج عليها حىت ماتت وكان أول زواجه بعدها بثيب هى سودة 
  .وعمره ثالث ومخسني سنة وعمرها ثالث وستون سنة 

)١/١٢٠(  

  

 أنّ املهام العظيمة واألعمال اجلليلة اليت كان يقوم ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد البعثة ، -٤
كانت تشغل وقته وجهده ، ومل ينشغل بالنساء وامللذات عن تلك املهام ، فقد كان داعياً ، وجماهداً ، 

كثر من الصيام ، ومل يقصر يف جانب ومعلماً ، وحاكماً ، وقاضياً ، وعابداً يقوم حىت تتفطر قدماه ، وي
  .على حساب اآلخر 

 أن التعدد يف الزواج ليس مما يعاب به األنبياء ، وقد عدد األنبياء قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم ، -٥
فإبراهيم عليه السالم تزوج سارة مث هاجر ، و يعقوب عليه السالم تزوج بأربع نسوة ، و داود عليه 

  .كُثر السالم تزوج نساء 
  أن النىب لو تزوج واحدة ومل يعدد ملا كان أسوة لكل األزواج-٦

ولكن النىب تزوج الثيب والبكر وتزوج بنت العدو وبنت احلبيب وتزوج الغنية والفقرية وتزوج احلرة 
ومن كانت قبل أمة حىت يكون أسوة لكل زوج من املسلمني ىف كيفية معاملة زوجته سواء كانت حرة 

  .أو فقرية بنت عدو أوبنت صديق هذا ماال يتحقق بزوجة واحدة أو أمة غنية 
أن فساد مثل هذه الشبه قد تنبه له بعض العقالء من األعداء أنفسهم ، أمثال الفيلسوف اإلجنليزي -٧

وخنطئ ...وما كان حممد أخا الشهوات ، برغم ما ام به ظلماً وعدواناً : " توماس كارليل الذي قال 
  ". شهوانياً ال هم له إال قضاء مآربه من امللذات إذا حسبناه رجالً

 جند أن هذه الشبهة ال ينهض ا دليل من عقل وال واقع ، وهي ساقطة - عزيزي القارئ -وهكذا 
  .االعتبار من كل وجه، وال تأثري هلا على شخصية كملت من جوانبها كافة 

  ))موقع الشبكة اإلسالمية (( 
  الفصل الثاىن
  علقة بأحاديث النىب صلى اهللا عليه وسلمالشبهات املت

  :الشبهة األوىل 
أتدري أين تذهب قلت اهللا : (( ورد يف صحيح البخاري أن النيب قال أليب ذر حني غربت الشمس 

ورسوله أعلم قال فإا تذهب حىت تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا ويوشك أن تسجد فال يقبل 
  . )) هلا ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرا منها وتستأذن فال يؤذن هلا يقال

)١/١٢١(  



  

  كيف تستأذن الشمس وتسجد حتت العرش ؟: والسؤال 
  :اجلواب 

   أن سجود الشمس صحيح ممكن-
   تأوله قوم بأن سجودها هو ما هي عليه من التسخري الدائم ، وذهاا هو غروا-
 سجود من هو موكل ا من املالئكة فيكون  وجه بعض العلماء املعىن بأن املراد من سجودها هو-

  .واملراد من هو موكل ا من املالئكة ، االستئذان أسند إليها جمازاً 
ألن اهللا قادر على ؛ استئذان الشمس معناه أن اهللا خيلق فيها حياة يوجد القول عندها :  قال ابن بطال -

  .إحياء اجلماد واالموات 
وكوا أي الشمس حتت العرش فال غرابة فيه فالكون كله حتت :" قال صاحب كتاب أيسر التفاسري-

العرش وكوا تستأذن فيؤذن هلا ال غرابة فيه إذا كانت النملة تدبر أمر حياا بإذن را وتقول وتفكر 
  أهـ". وتعمل فالشمس أحرى بذلك وأا تنطق بنطقها اخلاص وتستأذن ويؤذن هلا

تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السموات ومن في الْأَرض والشمس والْقَمر أَلَم : (( وسبحان اهللا القائل 
ومعىن سجود هذه االشياء أي انقيادها وما )) والنجوم والْجِبال والشجر والدواب وكَثري من الناس 
يرى فيها من أثر الصنعة فالكل يسجد هللا سبحانه أي يهناد مرا يبِم ع لَهضوالسجود هو اخلضوع يف . خ

إنَّ املراد بسجودها حتت العرش خضوعها هللا وانقيادها للنظام الذي : لذلك قال بعض العلماء . اللغة 
  .وضعه هلا

وهذا أمر جيري على كلِّ كائن يف الوجود مهما تصور اإلنسان عظمته وفُنت بقوته وأثره، فهو حتت 
ولنرى اآلن ماذا يقول .  يتصرف فيه كيف يشاء، وكلُّ حركة يف الكون فهي بأمره سبحانهحكم اهللا

الشمس تشرق مث تغرب ، مسرعة إيل موضعها  ] : (( ٥ : ١[ كتاب النصارى املقدس يف سفر اجلامعة 
ق تسرع عائدة إيل املكان الذي تشر_ عند غروا _ فمنذ مىت كانت الشمس !!! )) الذي منه طلعت 

  ))موقع الدكتور فهد العصيمي . (( منه 

)١/١٢٢(  

  

  و يبدو أن السائل قد توهم من معىن السجود توافر األعضاء واألطراف اليت يف بين آدم
  وذا يكون قد التبس عليه. لتحقيق السجود بالنسبة للشمس وال يلزم هذا كما هو معلوم

  كيفية السجود يف الصالة باملعىناملعىن االصطالحي الذي يستعمله الفقهاء يف شرحهم ل
  ومن معاين السجود يف. اللغوي الذي هو أوسع داللة وأكثر معىن مما دل عليه االصطالح



  وعليه يحمل ما يف هذا احلديث وهو املقصود. اللغة اخلضوع كما ذكره ابن منظور وغريه
  من يف األرضأمل تر ان اهللا يسجد له من يف السموات و:" يف قوله تعاىل يف آية احلج

والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب ومن 
  "يهن اهللا فماله من مكرم إن اهللا يفعل ما يشاء

  خيرب تعاىل أنه املستحق للعبادة وحده ال شريك له فإنه يسجد:" قال ابن كثري رمحه اهللا 
  .هـ.ا" كل شيء مما خيتص بهلعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجود 

  وعليه فسجود الشمس مما خيتص ا وال يلزم أن يكون سجودها كسجود اآلدميني كما أن
  سجودها متحقق خبضوعها خلالقها وانقيادها ألمره وهذا هو السجود العام لكل شيء خلقه

  اهللا كما يف آية احلج السابقة
س إذا كانت ال تسجد إال حتت العرش فال تكون هل تنتفي صفة السجود عن الشم:"ولكن لو قال قائل

  خاضعة إال عند سجودها حتت العرش ويف غري ذلك من األحايني ال تكون؟
  واجلواب

سجود عام مستدمي وهو سجودها املذكور يف آية النحل واحلج مع : أن الشمس كما قدمنا هلا سجدتان
  شسائر املخلوقات وسجود خاص يتحقق عند حماذاا لباطن العر

فتكون ساجدة حتته وهو املذكور يف احلديث ويف كال احلالتني ال يلزم من سجودها أن يشابه سجود 
ومن أمثلة ذلك من واقعنا أن مشي احليوان ليس . اآلدميني رد االشتراك يف لفظ الفعل الدال عليه

يف مسمى كمشي اآلدمي وسباحة السمك واحلوت ليست كسباحة اإلنسان وهكذا مع أم يشتركون 
  .الفعل ومها املشي والسباحة هذه مسألة

  أما املسألة الثانية

)١/١٢٣(  

  

فكما أنه يلزم من سجودنا التوقف عن احلركة لربهة من الزمن وهو اإلطمئنان الذي هو ركن يف الصالة 
ألننا رأينا داللة عموم لفظ . فإنه ال يلزم باملقابل أن يتوقف جريان الشمس لتحقيق صفة السجود

السجود من آييت احلج والنحل ومن شواهد لغة العرب على أن السجود هو مطلق اخلضوع للخالق 
ومن املعلوم أن السجود عبادة واهللا قد تعبد خمتلف خملوقاته مبا يناسب هيئاا وصفاا وطبائعها . سبحانه

ات واملخلوقات مع فكان اإلحنناء والرتول لآلدميني وكان غري ذلك من كيفيات السجود لسائر الكائن
  .اشتراكهما يف عموم معىن السجود الذي هو اخلضوع هللا تعاىل طوعا أو كرها

  فالشمس جتري يف الفلك ونراها تشرق وتغرب دائبة ومع ذلك هلا مست أو منتهى يقابلها



  على وجه األرض تسجد عنده هللا تعاىل ويكون ذلك السمت أو احلد مقابالً يف تلك اللحظة
  .لعرش كما أشار إىل ذلك ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهايةملركز باطن ا

  هذا وبقي يف األحاديث عنه صلى اهللا عليه وسلم فائدتان لطيفتان تزيالن لبساَ كثرياً
  -:الفائدة األوىل

ومل يقل عليه . عند البخاري وغريه" فإا تذهب حىت تسجد حتت العرش:" يف قوله عليه الصالة والسالم
وهذا فهم تومهه بعض الناس " حىت تغرب حتت العرش"أو " تغرب حتت العرش"ة والسالم أا الصال

داللة على " تذهب:"فقوله. الذين أشكل عليهم هذا احلديث وهو فهم مردود ألن ألفاظ احلديث ترده
اجلريان ال داللة على مكان الغروب ألن الشمس ال تغرب يف موقع حسي معني وإمنا تغرب يف جهة 
معينة وهي ما اصطلح عليه الناس باسم الغرب والغروب يف اللغة التواري والذهاب كما ذكره ابن 

منظور وغريه يقال غرب الشيء أي توارى وذهب وتقول العرب أغرب فالن أي أبعد وذهب بعيداً عن 
  .املقصود

  -:أما الفائدة الثانية 

)١/١٢٤(  

  

" لعة من مطلعها مث جتري ال يستنكر الناس منها شيئافتصبح طا:" فهي يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
وكأن يف هذا داللة ضمنية على ". ال يستنكر الناس منها شيئا:" والشاهد منه قوله صلى اهللا عليه وسلم

علمه صلى اهللا عليه وسلم بأن هناك من الناس من قد يستشكل معىن احلديث فيتوهم أن الشمس تقف 
إال أنه صلى اهللا عليه وسلم أشار يف احلديث إىل جريان . اس ذلك ويرهبونهأو تتباطأ للسجود فينكر الن

الشمس على عادا مع أا تسجد ولكنه سجود غري سجود اآلدميني ولذلك تصبح طالعة من مطلعها 
جتري ال يستنكر الناس منها شيئاً وواضح من كالمه صلى اهللا عليه وسلم مفهوم املخالفة الدال على 

ر الناس رغم سجود الشمس واستئذاا وكما قدمنا فإن سجود الشمس ال يستلزم وقوفها عدم استنكا
فتصبح طالعة من مطلعها مث جتري ال يستنكر الناس :" وهو اللبس الذي أزاله صلى اهللا عليه وسلم بقوله

مس إىل كما أن العقل يدل على ذلك إذ إن فرق املسافة اليت يقطعها الضوء القادم من الش" منها شيئا
األرض يبلغ حوايل مثان دقائق وهذا يعين أنه لو حدث خطب على الشمس أو فيها فإننا ال نراه إال بعد 
مثان دقائق من حصوله وعليه فال مينع أن تكون الشمس ساجدة يف بعض هذا الوقت ولو بأجزاء من 

وهلذا يقول اهللا . ت الدنياالثانية هللا تعاىل حتت عرشه وحنن ال نعلم عن ذلك لغفلتنا وانشغالنا بضيعا
واإلعراض صور متعددة " وكم من آية يف السماوات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون:"تعاىل

منها الغفلة واللهو عن تدبر اآليات كونية وشرعية ولذلك فإن البعض ممن ساء فهمهم لبعض اآليات و 



 آيات اهللا الكونية وجرهم لتدبر كتاب اهللا األحاديث إمنا أوتوا من قبل أنفسهم بعدم إمعان النظر يف
وإعراضهم عن التفقه يف سنة رسول اهللا مع عزوفهم عن االستزادة من العلوم الدنيوية النافعة يف هذا 

  الباب
  ))نقال عن موقع ملتقى أهل احلديث )) 

  -:الشبهة الثانية 

)١/١٢٥(  

  

إذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط ( : (ورد يف سنن النسائي وغريه حديثاً للرسول قال فيه 
  فهل للشيطان ضراط وكيف حيدث هذا ؟)) حىت ال يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل 

  -:واجلواب 
  -:قولني )) وله ضراط : (( يف معىن قوله عن الشيطان 

قبيحاً له ، وليس ومساه ضراطاً ت. أن يكون املعىن عبارة عن شدة نفاره وانزعاجه أي الشيطان : األول 
إن الشيطان : (( . . . جاء فيها ] باب الصالة وفضل االذان [ املعىن على احلقيقة ويقويه رواية ملسلم 
قال . مضموم األول فقد فسره األصمعي وغريه بشدة العدو )) إذا نودي بالصالة وىل وله حصاص 

أل السمع ومينعه عن مساع غريه ، مث شبه شغل الشيطان نفسه عن مساع األذان بالصوت الذى مي: الطييب 
  .مساه ضراطاً تقبيحاً له 

هي حقيقة ممكنة جيوز محله عليها وجيوز أن اهللا سبحانه (( وله ضراط : (( ان قوله عن الشيطان : الثاين 
  .وتعاىل أجرى العادة بتأذيه باألذان حني مساعه 

  صح منه خروج الريحميكن محله على ظاهره ألنه جسم متغذ ي: قال القاضي عياض 
  ))نقال عن موقع املسيحية ىف امليزان )). 

  -:الشبهة الثالثة 
  احلق املغمور يف رواية احلمار يعفور

  يورد النصارى قصة ىف مواقعهم خمتصرها
ملا فتح اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم خيرباً أصاب من سهمه أربعة أزواج من : عن أيب منظور قال 

  .أزواج خفاف ، وعشر أواق ذهب وفضة ، ومحار أسود ومكتل البغال وأربعة 

)١/١٢٦(  

  



يزيد بن : ما امسك ؟ قال : فكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم احلمار ، فكلمه احلمار ، فقال له : قال 
شهاب ، أخرج اهللا من نسل جدي ستني محاراً كلهم مل يركبهم إال نيب ، مل يبق من نسل جدي غريي ، 

نبياء غريك ، وكنت أتوقع أن تركبين ، قد كنت قبلك لرجل يهودي ، وكنت أعثر به عمداَ وال من األ
: قال ! مسيتك يعفور ، يا يعفور : ، وكان جييع بطين ويضرب ظهري ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

نزل عنه بعث فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يركبه حلاجته فإذا . ال : لبيك ، قال تشتهي اإلناث قال 
به إىل باب الرجل فيأيت الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فلما قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل بئر كان أليب التيهان فتردى فيها 

  .فصارت قربه جزعاً منه على الرسول صلى اهللا عليه وسلم
لسان امليزان ، : وكذلك  . ٧٠٧ ص ٤أسد الغابة ج : وكذلك  . ١٥٠ : ٦تاريخ ابن كثري : راجع 

  السرية احللبية ، غزوة خيرب: وكذلك .باب من امسه حممد ، حممد بن مزيد 
  -:واجلواب 

  :أوال 
  ١٥٠ : ٦تاريخ ابن كثري 

  د من احلفاظ الكبارقبل ان يورد ابن كثري القصة اشار اىل أا ضعيفة ، وقد أنكره غري واح
  :ثانيا 

   البن االثري٧٠٧ ص ٤أسد الغابة ج 
ايضا نص ابن االثري على أن القصة ضعيفة وليست بصحيحة وإليكم كالمه يف نقله عن ايب موسى عقب 

  :ذكر القصة
  .هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتناً ال أحل ألحد أن يرويه عين إال مع كالمي عليه

   أيب موسى عليه يف أن احلديث منكر جدا ؟فهل ذكر املوقع كالم
  أم أخفوها حىت يلبسوا املوضوع على الناس وخيفوا احلق وتضحك الناس ؟

  :ثالثا
  لسان امليزان ، باب من امسه حممد ، حممد بن مزيد وهذا الكتاب للحافظ الكبري ابن حجر العسقالين

 الذي يرويه حممد بن مزيد ، وأورد ويف هذا الكتاب أورد ابن حجر هذه القصة كمثال على الكذب
  :كالم احلافظ ابن حبان واليكم نص الكالم 

)١/١٢٧(  

  



  عن أيب حذيفة النهدي ذكر ابن حبان أنه روى عن أيب حذيفة هذا اخلرب الباطل: حممد بن مزيد أبو جعفر
  :مث ذكر ابن حجر القصة كاملة فقال 

  .شيءهذا خرب ال أصل له وإسناده ليس ب: قال ابن حبان
  .لعن اهللا واضعه: وقال ابن اجلوزي

حديث منكر جدا ، إسنادا ومتنا ، ال حيل ألحد أن ينويه إال مع : وقال فيه احلافظ أبو موسى املديىن 
  .ورواه أبو نعيم مبثله عن معاذ بن جبل ، وهو مطعون فيه . كالمي عليه 

  :رابعا 
  كالم االمام السيوطي يف الآللئ املصنوعة

  )كتاب املناقب(ول ، اجلزء األ
واسم الكتاب كامال الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ، وهو خصيصا لتبيان األحاديث املوضوعة 

  أي املكذوبة
  )اي احلديث ( موضوع : بعد أن ساق االمام السيوطي احلديث قال 

  :مث ذكر كالم االمام احلافظ ابن حبان واليكم كالمه
  .وإسناده ليس بشيء وال جيوز االحتجاج مبحمد بن مزيدقال ابن حبان ال أصل له 

  :خامسا 
  ذكر األلباين رمحه اهللا هذه الرواية يف سلسلة األحاديث الضعيفة وصنفها بأا موضوعة

فكما رأينا مجيعا ان الناقل مل يكن أبدا امينا يف النقل ، ولقد بتروا الكالم من السياق وأخفوا اقوال 
  .يذكروه وذلك لغاية يف أنفسهم العلماء قبل وبعد أن 

  ))شبكة ابن مرمي اإلسالمية (( 
  -:الشبهة الرابعة 

  حديث أبوال االبل وألباا
 يهاعقُوا بِرلْحصلى اهللا عليه وسلم أَنْ ي بِيالن مهرفَأَم ةيندي الْما فووتا اجاسأَنَّ ن هنع ي اللَّهضسٍ رأَن نع

االبِلَ فَيشربوا من أَلْبانِها وأَبوالها فَلَحقُوا بِراعيه فَشرِبوا من أَلْبانِها وأَبوالها حتى صلَحت أَبدانهم يعنِي 
يَء بِهِم فَقَطَع أَيديهم فَقَتلُوا الراعي وساقُوا اإلبلَ فَبلَغَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم فَبعثَ في طَلَبِهِم فَجِ

 مهنيأَع رمسو ملَهجأَررواه البخاري. و  

)١/١٢٨(  

  



دعين ، يف الشفاء )البول (  ولعلك مازلت متعجب ومستنكر أيها القارىء الكرمي من أن يستخدم-١
  :ل وهذا هو الدلي، نعم !! أخربك إذن أن هذا األمر غري عجيب يف عامل الطب احلديث 

  FIBRINOLYTICSمن األدويه اليت تستخدم يف عالج اجللطة الدموية جمموعه تسمى 
تقوم آلية عمل هذه اموعه على حتويل ماده يف اجلسم من صورا الغري نشطة 

PLASMINOGEN إىل الصوره النشطة PLASMIN وذلك من أجل أن تتحلل املادة 
 الذي يستخرج من UROKINASEعة هو أحد أعضاء هذه اموFIBRINاملسببة للتجلط 

  URINE البول يف اإلجنليزيه -UROخاليا الكلى أو من البول كما يدل اإلسم 
 يف احلقيقه إن كان هذا أمرا فعال مثريا لإلمشئزاز ، ولكن مل يطلب أحد منك أن تشرب بول اإلبل -٢

  !!كفاتح شهية أو أن تستبدل به عصري الربتقال 
ج ملرض خطري وهو اإلستسقاء ، وما كان العريب القدمي يتورع عن فعل ذلك لقد وصى النيب به كعال

  .ألنه مل تكن متوفرة له السبل املطلوبة إلستخالص مادة الشفاء من البول كما فعلنا حنن اليوم 
   ان الطب شاهد بصحة هذا احلديث و اليك اآلن جتربة علمية أثبتت امكانية عالج مرض-٣

  :بويل لإلبل االستسقاء باالفراز ال
  علي عثمان-جريدة اخلرطوم 

)١/١٢٩(  

  

دراسة علمية جتريبية غري مسبوقة أجرا كلية املختربات الطبية جبامعة اجلزيرة بالسودان عن 
ىف عالج بعض األمراض حيث إم ) بول االبل( استخدامات قبيلة البطانة ىف شرق السودان 

وقد كشف الربوفسور أمحد عبداهللا . احلميات واجلروحو) االستسقاء (يستخدمونه شرابا لعالج مرض 
حممداىن تفاصيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية املذهلة داخل ندوة جامعة اجلزيرة حيث ذكر أن 

 مريضا مصابني مبرض االستسقاء املعروف وكانت بطوم ٢٥ يوما حيث اختري ١٥الدراسة استمرت 
وبدأت التجربة باعطاء كل مريض يوميا جرعة حمسوبة . العالجيةمنتفخة بشكل كبري قبل بداية التجربة 

 يوما من بداية التجربة أصابنا الذهول ١٥خملوطا بلنب االبل حىت يكون مستساغا وبعد ) بول االبل(من 
. من النتيجة اذ اخنفضت بطوم وعادت لوضعها الطبيعى وشفى مجيع أفراد العينة من االستسقاء

  . اجنليزى أصابه الذهول ايضا واشاد بالتجربة العالجيةوتصادف وجود بروفسور
أمحد املكونات املوجودة ىف بول االبل حيث قال إنه حيتوى على كمية كبرية من البوتاسيوم . وأوضح د

ميكن ان متأل جرادل وحيتوى ايضا على زالل باجلرامات ومغنسيوم ومعروف أن مرض االستسقاء إ 
  .وم وبول االبل غىن باالثنني معانقص ىف الزالل أ ىف البوتاسي



  ٧/٢٤/٢٠٠ بتاريخ ٩٥١٥ ويف مقالة يف جريدة االحتاد العدد -٤
تتناول دراسة الدكتور حممد مراد اإلبل يف جمال الطب والصحة حيث يشري اىل أنه يف املاضي البعيد 

املعدة واألمعاء استخدم العرب حليب اإلبل يف معاجلة الكثري من األمراض ومنها أوجاع البطن وخاصة 
ومرض االستسقاء وامراض الكبد وخاصة الريقان وتليف الكبد وامراض الربو وضيق التنفس ومرض 

  السكري
  اجماد حممود رضا:  كما جاء يف صحيفة الوطن مقال للكاتب -٥

 ٣ألكثر من " براءة االختراع"اكتشاف طيب جديد ينتظر موافقة اجلهات املتخصصة و: حتت اسم 
  لعالج األمراض اجللدية بال تأثريات جانبية" بول اإلبل" مستحضر طيب من :  مرة يف العاملسنوات أول

)١/١٣٠(  

  

 استثارت عقول الباحثني يف السعودية أخريا وكانت الريادة يف البحث والتحقيق للدكتورة أحالم -٦
لمية جبدة حيث استخدمتا العوضي بالتعاون مع الدكتورة ناهد هيكل يف كلية التربية للبنات األقسام الع

وكانت تلك هي ٠٠ الذي يصيب اإلنسان والنبات واحليوان A.nigerبول اإلبل للقضاء على فطر 
 بدأا باختراع مرشح بسيط من - اكتشافات علمية ٣ صاحبة -نقطة البداية للدكتورة أحالم العوضي

ري مسبوقة متثلت يف اختراعني قشرة البيضة وواصلت حبوثها لتضيف أبعادا أخرى تشكل ا إضافات غ
هـ لتنال عنهما براءة االختراع من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ١٤١٩تقدمت ما منذ عام 

وكانت إحدى هذه اإلضافات استخدام بول اإلبل يف عالج األمراض اجللدية واألخرى مكافحة 
  .األمراض بسالالت بكتريية معزولة من بول اإلبل

 مثلما حدث مع -فت الدكتورة العوضي على بعض الرسائل العلمية امتداداً الكتشافاا كما أشر
 فبإشرافها على حبث لطالبة املاجستري منال - ومنهن عواطف اجلدييب ومنال قطان -طالبات الكلية

 وهو أول مضاد حيويُ يصنع -القطان اليت جنحت يف تأكيد فعالية مستحضر مت إعداده من بول اإلبل 
 وهو لألمانة على حد قول الباحثة قطان قد جاء حتضريه يف رسالة -ذه الطريقة على مستوى العامل

املاجستري بالطريقة اليت تضمنتها براءة االختراع للدكتورة أحالم العوضي واليت تقدمت ا ملدينة مللك 
  .هـ١٤١٩عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ عام 

  : ال صاحب القانون -٧
لتفت إىل ما يقال من أن طبيعه اللنب مضادة لعالج االستسقاءفقد علم أن لنب النوق دواء نافع ملا وال ي

فيه من اجلالء برفق ، وما فيه من خاصية وأن هذا اللنب شديد املنفعة ، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل املاء 
.  الضروره إىل ذلك ؛ فعوفوا والطعام شفي به ، وقد جرب ذلك يف قوم دفعوا إىل بالد العرب فقادم



  .انتهى. وأنفع األبوال بول اجلمل األعرايب وهو النجيب
  )القانون يف الطب(القانون هو كتاب * 

)١/١٣١(  

  

  .وهو كتاب يف الطب النظري والعملي ، ويف أحكم األدوية
  .م١٥٩٣ طبع يف روما سنه -
 كانوا ليصلوا إىل ربع ما وصلوا إليه إال  ترجم إىل الالتينيه ومنه استاق الغرب أصول الطب ؛ وما-

  .ذه الترمجة وباإلنتفاع به
  .م١٥٩٥ طبع يف البندقيه عام -

  وهو غين عن التعريف ىف جمال الطب. أما صاحبه فهو ابن سينا
  ))موقع أبو إسالم أمحد بن عبد اهللا(( 

 تنظر القذى الذي يف عني أخيك ملاذا ] : (( ٤١ : ٦لوقا [ مث نقول لك ما قاله املسيح يف إجنيل لوقا 
مع انه ال قذى يف عني أخيك حقيقةً ، أمل يرد يف كتابك )) واما اخلشبة اليت يف عينك فال تفطن هلا 

وتأكل كعكعاً من الشعري على اخلرء :(( بأكل اخلراء وهو الرباز ) حزقيال ( املقدس أن الرب أمر نبيه 
   ]١٣ _ ١٢ : ٤حزقيال  ))[ الذي خيرج من االنسان وختبزه أمام عيوم

و العجب أنك تتكلم على نصح الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألعرابيني بشرب ألبان اإلبل وأبواهلا وال 
تتكلم على أن االعرابيني مت شفاؤهم فعالً ذه اإللبان واالبوال كما يذكر احلديث ، ومل يبدوا اعتراضاً 

  )فلما صحوا: ( ويف راوية ) م حىت صلحت ابدا( هلذا األمر، فذكر احلديث
و ليس يف احلديث إلزام لك أو ألي إنسان بشرب ألبان االبل وأبواهلا ألن االنسان ال يؤمر بأكل ما 

تعافه نفسه وال بشرب ما تعافه نفسه كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أباح أكل الضب ومل 
  ))نقال عن منتديات البوابة)) (( عافه مل يكن بأرض قومي فأجدين أ(( يأكله ، وقال 

  -:الشبهة اخلامسة 
  حول حديث غمس الذباب يف اإلناء

إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه مث لينتزعه فإن يف إحدى : ( قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه البخاري وابن ماجه وأمحد ) جناحية داء ويف األخرى شفاء 

إن يف أحد جناحي الذباب سم واآلخر شفاء فإذا وقع يف : ( صالة والسالم ويف لفظ آخر قال عليه ال
  رواه أمحد وابن ماجه) الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء 

)١/١٣٢(  



  

يرد األستاذ الدكتور أمني رضا أستاذ جراحة العظام والتقومي جبامعة اإلسكندرية، إثر مقال نشرته بعض 
  .ك يف احلديث املذكورالصحف لطبيب آخر تشك
  :يقول الدكتور أمني رضا 

  .رفض أحد األطباء الزمالء حديث الذبابة على أساس التحليل العلمي العقلي ملتنه ال على أساس سنده 
  :وامتدادا للمناقشة اهلادئة اليت بدأا هذه اجلريدة أرى أن أعارض الزميل الفاضل مبا يأيت 

. ديث أو أي حديث نبوي آخر رد عدم موافقته للعلم احلايل  ليس من حقه أن يرفض هذا احل-١
مث . فمن النظريات العلمية ما تصف شيئًا اليوم بأنه صحيح . بل ويتقلب كذلك . فالعلم يتطور ويتغري 

فإذا كان هذا هو حال العلم فكيف ميكننا أن نصف حديثًا بأنه . تصفه بعد زمن قريب أو بعيد بأنه خطأ 
  .مث نرجع فنصححه إذا تغريت هذه النظرية العلمية مستقبالً ؟. على نظرية علمية حالية خطأ قياسا 

 ليس صحيحا أنه مل يرد يف الطب شيء عن عالج األمراض بالذباب ؛ فعندي من املراجع القدمية ما -٢
لذين يوصف وصفات طبية ألمراض خمتلفة باستعمال الذباب ، أما يف العصر احلديث فجميع اجلراحني ا

 أي يف السنوات العشر الثالثة من القرن -عاشوا يف السنوات اليت سبقت اكتشاف مركبات السلفا 
 رأوا بأعينهم عالج الكسور املضاعفة والقرحات املزمنة بالذباب ، وكان الذباب يريب لذلك -احلايل 

  .اثيم خصيصا ، وكان هذا العالج مبنيا على اكتشاف فريوس البكتريوفاج القاتل للجر

)١/١٣٣(  

  

على أساس أن الذباب حيمل يف آن واحد اجلراثيم اليت تسبب املرض، وكذلك البكتريوفاج الذي يهاجم 
، وجدير بالذكر أن توقف األحباث عن " آكلة اجلراثيم " وكلمة بكتريوفاج هذه معناها . هذه اجلراثيم 

ية ، وإمنا كان ذلك بسبب اكتشاف عالج القرحات بالذباب مل يكن سببه فشل هذه الطريقة العالج
وكل هذا مفصل تفصيالً دقيقًا يف اجلزء . مركبات السلفا اليت جذبت أنظار العلماء جذبا شديدا 

التارخيي من رسالة الدكتوراه اليت أعدها الزميل الدكتور أبو الفتوح مصطفى عيد حتت إشرايف عن 
  .حوايل سبع سنواتالتهابات العظام واملقدمة جلامعة اإلسكندرية من 

وهذا شيء مل يكشفه العلم احلديث بصفة .  يف هذا احلديث إعالم بالغيب عن وجود سم يف الذباب -٣
وقبل ذلك كان ميكن للعلماء أن يكذبوا احلديث النبوي لعدم ثبوت . قاطعة إال يف القرنني األخريين 
  .صححون احلديثمث بعد اكتشاف اجلراثيم يعودون في، وجود شيء ضار على الذباب 

 يف هذا احلديث إعالم بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد السموم اليت حتملها ، والعلم -٤
احلديث يعلمنا أن األحياء الدقيقة من بكتريا وفريوسات وفطريات تشن الواحدة منها على األخرى 



من هذه املواد السامة بعض حربا ال هوادة فيها ، فالواحدة منها تقتل األخرى بإفراز مواد سامة ، و
مثل البنسلني " املضادات احليوية " األنواع اليت ميكن استعماهلا يف العالج ، وهي ما نسميه 

  .والكلوروميستني وغريمها
 هذا احلديث النبوي مل يدع أحدا إىل صيد الذباب ووضعه عنوة يف اإلناء، ومل يشجع على ترك -٥

مهال يف نظافة البيوت والشوارع ويف محاية املنازل من دخول الذباب اآلنية مكشوفة، ومل يشجع على اإل
  .إليها
 إن من يقع الذباب يف إنائه ويشمئز من ذلك وال ميكنه تناول ما فيه فإن اهللا ال يكلف نفسا إال -٦

  .وسعها

)١/١٣٤(  

  

صدي للذباب يف  هذا احلديث النبوي ال مينع أحدا من األطباء والقائمني على صحة الشعب من الت-٧
مواطنه وحماربته وإعدامه وإبادته، وال ميكن أن يتبادر إىل ذهن أحد علماء الدين أن هذا احلديث يدعو 

  الناس إىل إقامة مزارع أو مفارخ للذباب ، أو أنه يدعو إىل التهاون
  .أ هـ" حماربته ، ومن صنع ذلك أو اعتقد فيه فقد وقع يف خطأ كبري 

للعاملني الغىن والفقري فقد حيتاج اإلنسان ىف حال من األحوال إىل هذا املاء الذى  نزل اإلسالم شرعة -٨
  وقع فيه الذباب وال يستطيع أن يسكبه فجاء احلديث ليوضح املخرج ىف هذه احلالة

  ))شبكة بن مرمي اإلسالمية(( 
  -:الشبهة السادسة 

  رضاع الكبري
عهم على أن الرضاع احملرم هو ذاك الذي يناله الرضيع اتفق علماء الصحابة وأئمة املذاهب الفقهية وأتبا

والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كاملَينِ : (( وهو دون السنتني من العمر ، لصريح قول اهللا تعاىل 
ث عائشة رضي اهللا ولقوله صلّى اهللا عليه وسلّم فيما رواه مسلم من حدي)) لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ 

اي أن الرضاعة املعتربة اليت كانت يف فترة صغر الطفل كي يكون ) ) إمنا الرضاعة من ااعة : ( ( عنها 
هذا اللنب سبب يف بناء حلمه فتكون املرضعة قد أنبتت من لبنها حلم الطفل كما األم تنبت من رمحها حلم 

ال حيرم : (( الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً الطفل فتكون املرضعة كاألم يف هذا احلني ، ويف 
ال رضاع إال : (( و للدارقطين عن ابن عباس يرفعه )) من الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام 

  )) .ال رضاع إال ما أنبت اللحم وأنشز العظم (( وعند أيب داود عن ابن مسعود يرفعه )) يف احلولني 



حة تدل على أن الرضاعة احملرمة هي ما كانت دون السنتني قبل الفطام ، فكل هذه األحاديث الصحي
  وما بعد ذلك فال أثر له،

)١/١٣٥(  

  

وأما ما جاء يف حديث سهلة بنت سهيل امرأة أيب حذيفة من قصة سامل موىل أيب حذيفة من أن أبا حذيفة 
ا الغالم الذي كرب ملا رأت من كان قد تبىن ساملاً، فلما صارت امرأة أيب حذيفة يشق عليها دخول هذ

تغري يف وجه زوجها أيب حذيفة ، استفتت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ، فقال النيب صلى اهللا عليه 
وكيف أن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قد رأت أن هذا األمر عاماً " أرضعية حترمي عليه : " وسلم 

ر بنات أخواا و بنات إخوا أن يرضعن من أحبت عائشة أن فكانت تأم) كما يف سنن أيب داود ( ، 
  :يراها ، أو يدخل عليها مخس رضعات مثّ يدخل عليها ، فاجلواب عن ذلك هو 

 ذهب مجهور العلماء إىل أن قصة سامل هي واقعة خاصة بسامل ال تتعداه إىل غريه ، وال تصلح -
دم حتديث أيب مليكة ذا احلديث ملدة سنة يدل على أنه ع: " قال احلافظ ابن عبد الرب . لالحتجاج ا

" . حديث ترك قدميا ومل يعمل به ، وال تلقاه اجلمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خمصوص 
هذا : " ، وقال احلافظ الدارمي عقب ذكره احلديث يف سننه )٣/٢٩٢شرح الزرقاين على املوطأ ( 

  "لسامل خاصة 
بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن أُم سلَمةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبذلك صرحت 

أَبى سائر أَزواجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يدخلْن علَيهِن أَحدا ذه الرضاعة ، (( : كَانت تقُولُ 
ائعل قُلْنةَ وةً ، : شاصمٍ خالسل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رهصخةً أَرصخذَا إال رى هرا نم اللَّهو

  ))فَما هو بِداخلٍ علَينا أَحد بِهذه الرضاعة ولَا رائينا 

)١/١٣٦(  

  

نه مؤول بأا إذا تفرست بطفل خريا وأرادت أن يدخل  أما ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها فإ-
 -وبالتايل يكون عملها . عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغري، فإذا كرب دخل عليها 

وكان فهم .  اجتهاد منها ليس إال ، تثاب عليه يف كل األحوال ، بأجر أو بأجرين -رضي اهللا عنها 
  .اج النيب صلى اهللا عليه وسلم على خالفه وعمل الصحابة وسائر ازو

فلو .  ذهب البعض إىل إن حديث سهلة بنت سهيل خمصوص مبن حاله كحال سامل موىل أيب حذيفة-
وجد أحد تبىن شخصاً حىت كان هذا االبن مثل ابنه يف دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت 



لكن هذا يف .  لقلنا جبوازه- لو وجد هذا -امرأته ألن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول 
إياكم : " الوقت احلاضر ممتنع، ألن الشرع أبطل التبين، وهلذا ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ولو كان إرضاع الكبري " احلمو املوت: أرأيت احلمو؟ قال : والدخول على النساء، قالوا يا رسول اهللا 
فلما مل يرشد النيب " جة أخيه مثال حىت يدخل على امرأة من حمارمة احلمو ترضعه زو: " مؤثراً لقال 

  .صلى اهللا عليه وسلم أو يوجه إىل هذا علم أن رضاع الكبري بعد إبطال التبين ال ميكن أن يكون له أثر
  :سعد الدين بن حممد الكيب . يقول الدكتور

 اهللا عنه كان دخوله جائزاً على سهلة فقياس غري سامل بسامل قياس وإحلاق مع الفارق، ألن ساملاً رضي
رضي اهللا عنها، حيث كان ولدها بالتبين، وذلك عندما كان التبين جائزاً، وهذا يدل على أن دخوله 
كان مباحاً يف األصل، وملا حرم التبين، ووجد احلرج واملشقة من االحتجاب؛ ألنه كان مبثابة الولد، 

إرضاعه كبرياً ليستمر له ما كان يف حقه مباحاً، أما وبعد  يف - صلى اهللا عليه وسلم -رخص الرسول 
أن حرم التبين، فليس أحد من الرجال يكون دخوله على النساء مباحاً فيطرأ احلرج واملشقة يف حقه 

  .حىت حنتاج إىل إزالتهما فتأمل، واهللا أعلم

)١/١٣٧(  

  

هو الراجح من حيث اختيار معظم و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسامل رضي اهللا عنه من دون الناس 
أمهات املؤمنني له ، وذهاب معظم الصحابة و مجهور العلماء إىل القول به ، وهو املفهوم من ظاهر 

النصوص املعارضة حلديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان األمر على إطالقه لشاع بني الصحابة الكرام 
  .ه فمن بعدهم من السلف ، و تعددت طرقه ، و رويت أخبار

  هل حتل رضاعة الكبري االن ؟؟؟:والسؤال 
  :ال حتل و الدليل أا ال حتل بعد احلولني ما قاله 

علي بن أيب طالب وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمروأيب هريرة وأم سلمة وسعيد بن املسيب 
أما ابو حنيفة وأمحد واسحاق والثوري و) رغم أنه اخرج احلديث يف املوطأ ( وعطاء والشافعي ومالك 
  و علي رأي أبويوسف) أبو يوسف و حممد ( فخالف و رده تالمذته 

  .و حممد الذي هو التحرمي يدور مذهب االحناف 
  !!فهل معين ذلك أن عائشة ام املؤمنني رضي اهللا عنها كانت تدعو ألمر حرام؟؟
ذكورة آنفا ان هذا األمر نقول بالطبع ال و لكن حدث نسخ هلذا األمرو الكل أمجع يف الثالثة اراء امل

بتحليل رضاعة الكبري كان لفترة عارضة إال السيدة عائشة فإذا أثبتنا أن السيدة عائشة نفسها اعترفت 
  ذا النسخ فال جمال إذن حلجج النصاري كيف نثبت ذلك؟؟



  نقول اثبات ذلك عقال و نقال هو من البخاري
  ب من قال ال رضاعة بعد احلولنيفقد بوب البخاري رمحة اهللا عليه بابا امسه با

   هل جزم أحد أن هذا احلديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟-
  .نعم و منهم احملب الطربي يف االحكام 

  و لكن كيف تستدل أن عائشة رضي اهللا عنها قد علمت ذا النسخ ؟؟؟
  ألن مبنتهي البساطة هذا احلديث هو من رواية عائشة رضي اهللا عنها

)١/١٣٨(  

  

أخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب دخل عليها وعندها رجل : ليكم احلديث و إ
فان قال ) فكأمنا قد تغري وجهه فقالت إنه أخي فقال انظرن ما إخوانكن إمنا الرضاعة من ااعة 

حيل فإن ألجبناهم أن هذا يست) عدد الرضعات و ليس السن ( النصاري رمبا املراد بذلك األمر هو 
  احاديث أعداد الرضعات اليت حترم اليت روا هي عائشة رضي اهللا عنها و هي تعلمها جيدا

اي يف السن ) امنا الرضاعة من ااعة ( كذلك لفظ احلديث ال يدل علي العدد و امنا يدل علي السن 
  الذي يكون سد اجلوع فيه هو اللنب الذي يرضعه الرضيع

  . كما ذكرنا يف باب من قال انه ال جتوز الرضاعة بعد احلولني كذلك بوب البخاري احلديث
   كيف تتم رضاعة الكبري؟؟ وهل يري بذلك عورة املرأة-: تنبيه 

  أنه)) أرضعيه : ((  لسهلة - عليه الصالة والسالم -لقد فهم جهال النصارى من قوله 
توجيه ذلك قول اإلمام النووي ومن أحسن ما قيل يف ! يتحتم مالمسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا ؟

لعلّها حلَبته مث شرِبه ، دون أن : قال القاضي  ) : ( ٣١ / ١٠( رمحه اهللا يف شرحه على صحيح مسلم 
ميس ثديها ، و ال التقَت بشرتاهما إذ ال جيوز رؤية الثدي ، وال مسه ببعض األعضاء ، و هذا الذي قاله 

 ، نسالقاضي ح(  
صفة رضاع الكبري أن حيلب له اللنب ويسقاه فأما أن تلقمه املرأة ثديها فال ينبغي عند : (( وقال أبو عمر 

  ).٣/٣١٦شرح الزرقاين)) (أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي 
نقول هذا وصف )) و كيف أرضعه و هو رجل كبري ؟ : (( فإن قيل إنه ورد يف احلديث قول سهلة 

  .عرف عن الرضاع بأنه عادة ال يكون إال للصغرينسيب بالنسبة ملا ي

)١/١٣٩(  

  



فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد يف طبقاته عن حممد بن عبد اهللا ابن أخي الزهري عن أبيه قال 
كانت سهلة حتلب يف مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سامل يف كل يوم حىت مضت مخسة أيام فكان 

الطبقات " (حاسر رخصة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسهلةبعد ذلك يدخل عليها وهي 
  ).٧/٧١٦ اإلصابة البن حجر٨/٢٧١الكربى

وسياق احلديث متعلق باحلرج من الدخول على . مث إن النص مل يصرح بأن االرضاع كان مبالمسة الثدي
يب حرم املصافحة؟ بيت أيب حذيفة فكيف يرضى بالرضاع املباشر كما فهم هؤالء؟أونسي هؤالء أن الن

  فكيف جييز ملس الثدي بينما حيرم ملس اليد لليد؟
هل الطفل الذي يشرب احلليب من غري ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم : مث إننا نسأل هؤالء 

  الرضاعة أم ال؟
 الثدي واجلواب كما عند مجهور العلماء أنه يثبت ، وبالتايل نقول انه إذا كان شرب اللنب بدون مباشرة

يثبت حكم الرضاع للصغري فإنه أوىل به للكبري ذلك ألن شرب اللنب بدون مباشرة الثدي يصح أن 
  .يكون رضاعاً 

  :يف توجيهه حلديث سهلة ) هـ٢٧٦ت (وأخرياً ننقل من كالم العامل النحوي ابن قتيبة الدينوري 
نده، و ما أحب من ائتالفهما، و نفي  مبحلها ع-فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال ابن قتيبة 

  ".أرضعيه"الوحشة عنهما أن يزيل عن أيب حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال هلا 
احليب له من لبنك شيئا، مث ادفعيه إليه : و لكن أراد. ضعي ثديك يف فيه، كما يفعل باألطفال: و مل يرد 
امل أن ينظر إىل ثدييها، إىل أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ليس جيوز غري هذا، ألنه ال حيل لس. ليشربه

  ما ال حيل له و ما ال يؤمن معه من الشهوة؟
  )٣٠٩-٣٠٨تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة ص( 

وأما النصارى فإذا كانوا يستنكرون على املسلمني هذا احلديث فنذكرهم مبا جاء فيم يطلقون عليه 
  :الكتاب املقدس 
  !!! :أمر بالرذيلة و يوقع الناس يف الزنا عقاباً هلم من أن الرب ي

)١/١٤٠(  

  

رب األرباب نفسه يسلم أهل بيت نبيه داود عليه السالم ] : ١٢-١١: ١٢[سفر صموئيل الثاىن 
ك أَمام عينيك هئَنذَا أُقيم علَيك الشر من بيتك، وآخذُ نِساَء: هكَذَا قَالَ الرب: (( للزىن عقاباً له 

َألنك أَنت فَعلْت بِالسر وأَنا أَفْعلُ هذَا . وأُعطيهِن لقَرِيبِك، فَيضطَجِع مع نِسائك في عينِ هذه الشمسِ
  .))اَألمر قُدام جميعِ إِسرائيلَ وقُدام الشمسِ



  )زوجة ابنه  ( يهوذا جد املسيح يزين بثامار
فمال إليها . فرآها يهوذا فحسبها زانية ألا كانت قد غطت وجهها ] : ١٥ : ٣٨[ سفر التكوين 

. ماذا تعطيين لكي تدخل علي: فقالت . ألنه مل يعلم أا كنته. هايت أدخل عليك: على الطريق وقال
ما الرهن الذي : له؟ فقالهل تعطيين رهنا حىت ترس: فقالت. إين أرسل جدي معزى من الغنم: فقال

وبعد ثالثة شهور ... فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. خامتك وعصاك اليت يف يدك: أعطيك؟ فقالت
إن كنتك ثامار قد زنت وها هي اآلن حبلى من الزنا مث إم جيعلون نسب املسيح جاء من : قيل ليهوذا

  !!!فارص وزارح ، التوأم اللذين محلت ما ثامار من الزىن 
أن طائفة كتبت هذا الكالم يف كتاا ، ال يصح عقالً وال منطقاً أن تتفوه أوتنكر شىء على : واحلاصل 

  ...اتباع الديانات األخرى 
  ))شبكة بن مرمي اإلسالمية )) + (( موقع احلقيقة((.

  شبهات النصارى حول أحكام الشريعة: الباب الثالث 
  ويشتمل على
  ة باملرأةشبهات متعلق: الفصل االول 
  شبهات عامة: الفصل الثاىن 
  شبهات متعلقة باملرأة: الفصل االول 
  -: الشبهة االوىل 

  ملاذا شرع اإلسالم الطالق ؟؟

)١/١٤١(  

  

يأخذ الكثري من الغربيني على اإلسالم أنه أباح الطالق ، ويعتربون ذلك دليالً على استهانة اإلسالم 
هم يف ذلك بعض املسلمني الذين تثقفوا بالثقافات الغربية ، بقدر املرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلد

وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن اإلسالم ، مل يكن أول من شرع الطالق ، فقد جاءت به الشريعة 
  .اليهودية من قبل ، وعرفه العامل قدمياً

مل ينظروا إىل املوضوع وقد نظر هؤالء العائبون إىل األمر من زاوية واحدة فقط ، هي تضرر املرأة به ، و
من مجيع جوانبه ، وحكّموا يف رأيهم فيه العاطفة غري الواعية ، وغري املدركة للحكمة منه وألسبابه 

  واإلسالم أحرص االديان على احلياة الزوجية ويتضح ذالك بأمور.ودواعيه
جية قائمة بني الزوجني  منها أن اإلسالم يفترض أوالً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزو-

  .، حىت يفرق املوت بينهما ، ولذلك ال جيوز يف اإلسالم تأقيت عقد الزواج بوقت معني



غري أن اإلسالم وهو حيتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إمنا يشرع ألناس يعيشون على األرض ، 
هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، هلم خصائصهم ، وطبائعهم البشرية ، لذا شرع هلم كيفية اخلالص من 

وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل لإلصالح ، وهو يف هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل 
  اإلنصاف لكل من الرجل واملرأة

  أميا: (  ومن جانب آخر ، نفّر من الطالق وبغضه إىل النفوس فقال صلى اهللا عليه وسلم-
انظر ) صحيح: (، حتقيق األلباين ) رام عليها رائحة اجلنة امرأة سألت زوجها الطالق يف غري بأس ، فح

   يف صحيح اجلامع٢٧٠٦: حديث رقم
 واعترب الطالق آخر العالج ، حبيث ال يصار إليه إال عند تفاقم األمر ، واشتداد الداء ، وحني ال -

وج يف الصرب جيدي عالج سواه ، وأرشد إىل اختاذ الكثري من الوسائل قبل أن يصار إليه ، فرغب الز
( والتحمل على الزوجات ، وإن كانوا يكرهون منهن بعض األمور ، إبقاء للحياة الزوجية ، 
  ).وعاشروهن باملعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً 

)١/١٤٢(  

  

الوعظ مث اهلجر ، :  املتدرج وأرشد الزوج إذا الحظ من زوجته نشوزاً إىل ما يعاجلها به من التأديب-
  والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف(مث الضرب غري املربح ، 

  ).املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً
 وأرشد الزوجة إذا ما أحست فتوراً يف العالقة الزوجية ، وميل زوجها إليها إىل ما حتفظ به هذه -

ثر احلسن يف عودة النفوس إىل صفائها ، بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية ، العالقة ، ويكون له األ
  .أو املالية ، ترغيباً له ا وإصالحاً ملا بينهما

  . وشرع التحكيم بينهما ، إذا عجزا عن إصالح ما بينهما ، بوسائلهما اخلاص-
من هذا يتضح ما للعالئق كل هذه اإلجراءات والوسائل تتخذ وجترب قبل أن يصار إىل الطالق ، و

  .واحلياة الزوجية من شأن عظيم عند اهللا
  فال ينبغي فصم ما وصل اهللا وأحكمه ، ما مل يكن ثَم من الدواعي اجلادة اخلطرية املوجبة

  .لالفتراق ، وال يصار إىل ذلك إال بعد استنفاد كل وسائل اإلصالح

)١/١٤٣(  

  



سباب والدواعي ، ما جيعل الطالق ضرورة الزمة ، ووسيلة ولكن كثرياً ما حيدث بني الزوجني من األ
متعينة لتحقيق اخلري ، واالستقرار العائلي واالجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل واملرأة ، مث يتبني 
أن بينهما تبايناً يف األخالق ، وتنافراً يف الطباع ، فريى كل من الزوجني نفسه غريباً عن اآلخر ، نافراً 

، وقد يطّلع أحدمها من صاحبه بعد الزواج على ما ال حيب ، وال يرضى من سلوك شخصي ، أو منه 
عيب خفي ، وقد يظهر أن املرأة عقيم ال يتحقق معها أمسى مقاصد الزواج ، وهو ال يرغب التعدد ، 

 وال يتحقق أوال يستطيعه ، إىل غري ذلك من األسباب والدواعي ، اليت ال تتوفر معها احملبة بني الزوجني
معها التعاون على شؤون احلياة ، والقيام حبقوق الزوجية كما أمر اهللا ، فيكون الطالق لذلك أمراً ال بد 

منه للخالص من رابطة الزواج اليت أصبحت ال حتقق املقصود منها ، واليت لو ألزم الزوجان بالبقاء 
 وسعى للخالص منه مبا يتهيأ له من عليها ، ألكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ،

وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً يف احنراف كل منهما ، ومنفذاً لكثري من الشرور واآلثام، هلذا شرع 
الطالق وسيلة للقضاء على تلك املفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه 

وإن يتفرقا يغن اهللا كالً من : ( تحقق قول اهللا تعاىلزوجاً آخر ، قد جيد معه ما افتقده مع األول ، في
  ).سعته ، وكان اهللا واسعاً حكيماً 

وهذا هو احلل لتلك املشكالت املستحكمة املتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف 
 احلضارة الغربية رجل القانون اإلجنليزي ، لندلل لالهثني خلف) بيتام ( وال بأس أن نورد ما قاله . احلياة

ونظمها أن ما يستحسنونه من تلك احلضارة ، يستقبحه أبناؤها العاملون خبفاياها ، والذين يعيشون 
  .نتائجها

)١/١٤٤(  

  

لو وضع مشروع قانوناً حيرم فض الشركات ، ومينع رفع والية األوصياء ، وعزل ):( بيتام ( يقول 
أنه غاية الظلم ، واعتقدوا صدوره من معتوه أو : عونالوكالء ، ومفارقة الرفقاء ، لصاح الناس أمج

جمنون ، فيا عجباً أن هذا األمر الذي خيالف الفطرة ، وجيايف احلكمة ، وتأباه املصلحة ، وال يستقيم مع 
أصول التشريع ، تقرره القوانني مبجرد التعاقد بني الزوجني يف أكثر البالد املتمدنة ، وكأا حتاول إبعاد 

 الزواج ، فإن النهي عن اخلروج من الشيء ي عن الدخول فيه ، وإذا كان وقوع النفرة الناس عن
ربط الزوجني حببل متني ، لتأكل .. واستحكام الشقاق والعداء ، ليس بعيد الوقوع ، فأيهما خري؟ 

اء بيت الضغينة قلوما ، ويكيد كل منهما لآلخر؟ أم حل ما بينهما من رباط ، ومتكني كل منهما من بن
جديد على دعائم قوية؟ ، أو ليس استبدال زوج بآخر ، خرياً من ضم خليلة إىل زوجة مهملة أو عشيق 

  ).إىل زوج بغيض 



واإلسالم عندما أباح الطالق ، مل يغفل عما يترتب على وقوعه من األضرار اليت تصيب األسرة ، 
ن بالضرر األكرب ، الذي تصاب به األسرة خصوصاً األطفال ، إال أنه الحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا قور

واتمع كله إذا أبقى على الزوجية املضطربة ، والعالئق الواهية اليت تربط بني الزوجني على كره منهما 
  .، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين

)١/١٤٥(  

  

م حضانة أوالدها ويف الوقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون عالجاً آلثاره ونتائجه ، فأثبت لأل
الصغار ، ولقريباا من بعدها ، حىت يكربوا ، وأوجب على األب نفقة أوالده ، وأجور حضانتهم 
ورضاعتهم ، ولو كانت األم هي اليت تقوم بذلك ومن تتبع الدواعي واألسباب الداعية إىل الطالق 

جة يف كثري من األمور ، فقد يتضح أنه كما يكون الطالق لصاحل الزوج ، فإنه أيضاً يكون لصاحل الزو
تكون هي الطالبة للطالق ، الراغبة فيه ، فال يقف اإلسالم يف وجه رغبتها ويف هذا رفع لشأا ، وتقدير 
هلا ، ال استهانة بقدرها ، كما يدعي املدعون ، وإمنا االستهانة بقدرها ، بإغفال رغبتها ، وإجبارها على 

  .االرتباط برباط تكرهه وتتأذى منه
وليس هو استهانة بقدسية الزواج كما يزعمون ، بل هو وسيلة إلجياد الزواج الصحيح السليم ، الذي 

إذ .حيقق معىن الزوجية وأهدافها السامية ، ال الزواج الصوري اخلايل من كل معاين الزوجية ومقاصدها
 هلذا الرباط أهدافاً ليس مقصود اإلسالم اإلبقاء على رباط الزوجية كيفما كان ، ولكن اإلسالم جعل

  .ومقاصد ، ال بد أن تتحقق منه ، وإال فليلغ ، ليحل حمله ما حيقق تلك املقاصد واألهداف
  :ملاذا جعل الطالق بيد الرجل 

  ويثار كذلك عن احلكمة يف جعل الطالق بيد الرجل ؟وليس يف ذلك ما ينقص من شأن املرأة ؟
طري ، يترتب عليه آثار بعيدة املدى يف حياة األسرة إن فصم رابطة الزوجية أمر خ: ويف ذلك نقول 

والفرد واتمع ، فمن احلكمة والعدل أال تعطى صالحية البت يف ذلك ، وإاء الرابطة تلك ، إال ملن 
يدرك خطورته ، ويقدر العواقب اليت تترب عليه حق قدرها ، ويزن األمور مبيزان العقل ، قبل أن يقدم 

  . عن الرتوات الطائشة ، والعواطف املندفعة ، والرغبة الطارئةعلى اإلنفاذ ، بعيداً

)١/١٤٦(  

  

والثابت الذي ال شك فيه أن الرجل أكثر إدراكاً وتقديراً لعواقب هذا األمر ، وأقدر على ضبط أعصابه 
 ، وكبح مجاح عاطفته حال الغضب والثورة ، وذلك ألن املرأة خلقت بطباع وغرائز جتعلها أشد تأثراً ،



وأسرع انقياداً حلكم العاطفة من الرجل ، ألن وظيفتها اليت أعدت هلا تتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو 
كرهت ، وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، ال تبايل مبا ينجم عن هذا االندفاع من نتائج 

جية ألتفه األسباب ، وال تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو جعل الطالق بيدها ، ألقدمت على فصم عرى الزو
  .وأقل املنازعات اليت ال ختلو منها احلياة الزوجية ، وتصبح األسرة مهددة بااليار بني حلظة وأخرى

وهذا ال يعين أن كل النساء كذلك ، بل إن من النساء من هن ذوات عقل وأناة ، وقدرة على ضبط 
أشد تأثراً وأسرع انفعاالً من بعض النفس حني الغضب من بعض الرجال ، كما أن من الرجال من هو 

النساء ، ولكن األعم األغلب واألصل أن املرأة كما ذكرنا ، والتشريع إمنا يبين على الغالب وما هو 
  الشأن يف الرجال والنساء ، وال يعترب النوادر والشواذ ،
  .وهناك سبب آخر لتفرد الرجل حبق فصم عرى الزوجية

  عات مالية ، يلزم ا األزواجإن إيقاع الطالق يترتب عليه تب
   فيه حيل املؤجل من الصداق إن وجد ،-
   وجتب النفقة للمطلقة مدة العدة ،-
   وجتب املتعة ملن جتب هلا من املطلقات ،-
   كما يضيع على الزوج ما دفعه من املهر ، وما أنفقه من مال يف سبيل إمتام الزواج ،-
  ة جديدة ، وهو حيتاج إىل مال جديد إلنشاء زوجي-

وال شك أن هذه التكاليف املالية اليت تترتب على الطالق ، من شأا أن حتمل األزواج على التروي ، 
وضبط النفس ، وتدبر األمر قبل اإلقدام على إيقاع الطالق ، فال يقدم عليه إال إذا رأى أنه أمر ال بد 

  .منه وال مندوحة عنه

)١/١٤٧(  

  

-ن مغارم الطالق املالية شيء ، حىت حيملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه أما الزوجة فإنه ال يصيبها م
  . بل هي تربح من ورائه مهراً جديداً ، وبيتاً جديداً ، وعريساً جديداً-إن استطاعت

فمن اخلري للحياة الزوجية ، وللزوجة نفسها أن يكون البت يف مصري احلياة الزوجية يف يد من هو 
 اأحرص عليها وأضن.  

والشريعة مل مل جانب املرأة يف إيقاع الطالق ، فقد منحتها احلق يف الطالق ، إذا كانت قد اشترطت 
يف عقد الزواج شرطاً صحيحاً ، ومل يف الزوج به ، وأباحت هلا الشريعة الطالق باالتفاق بينها وبني 

ال ، يتراضيان عليه ، ويسمى هذا زوجها ، ويتم ذلك يف الغالب بأن تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من امل
باخللع أو الطالق على مال ، وحيدث هذا عندما ترى الزوجة تعذر احلياة معه ، وختشى إن بقيت معه أن 



وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إال أن خيافا : (ختل يف حقوقه ، وهذا ما بينه اهللا تعاىل يف قوله
  ).م أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت بهأال يقيما حدود اهللا ، فإن خفت

وهلا طلب التفريق بينها وبينه ، إذا أُعسر ومل يقدر على اإلنفاق عليها ، وكذا لو وجدت بالزوج عيباً ، 
يفوت معه أغراض الزوجية ، وال ميكن املقام معه مع وجوده ، إال بضرر يلحق الزوجة ، وال ميكن الربء 

كن بعد زمن طويل ، وكذلك إذا أساء الزوج عشرا ، وآذاها مبا ال يليق بأمثاهلا ، أو إذا منه ، أو مي
  .غاب عنها غيبة طويلة

كل تلك األمور وغريها ، تعطي الزوجة احلق يف أن تطلب التفريق بينها وبني زوجها ، صيانة هلا أن تقع 
 ، ومحاية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم يف احملظور ، وضناً باحلياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها

  .والتعسف
  ))نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية(( نقال عن

   نislamunveiledمنقول من موقع 
  -:الشبهة الثانية 

  عن أحوال النساء يف اجلنة وماذا ينتظرهن فيها
  واجلواب عن هذه الشبهة تتلخص ىف عدة نقاط

)١/١٤٨(  

  

ولعة بالتفكري يف مصريها ومستقبلها ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينكر مثل  النفس البشرية م-١
عن اجلنة و : ) هذه األسئلة من صحابته عن اجلنة وما فيها ومن ذلك أم سألوه صلى اهللا عليه وسلم 

 قالوا له و. إىل آخر احلديث ...( لبنة من ذهب ولبنة من فضة : ( فقال صلى اهللا عليه وسلم ) بنائها ؟ 
  .فأخربهم حبصول ذلك) يا رسول اهللا هل نصل إىل نسائنا يف اجلنة ؟ : ( 
 ١٣٣آل عمران آية ) أعدت للمتقني ( اجلنة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء إمنا هي قد -
ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو : (  من اجلنسني كما أخربنا بذلك تعاىل قال سبحانه -

   .١٢٤النساء آية ) مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة 
ماذا سيعمل :  ينبغي للمرأة أن ال تشغل باهلا بكثرة األسئلة والتنقيب عن تفصيالت دخوهلا للجنة -٣

ويكفيها أن تعلم أنه مبجرد ! وكأا قادمة إىل صحراء مهلكة .. ا ؟ أين ستذهب ؟ إىل آخر أسئلتها 
ويتحول ذلك إىل سعادة دائمة وخلود أبدي ويكفيها .. سة أو شقاء مر ا دخوهلا اجلنة ختتفي كل تعا

: (  وقوله -٤٨ احلجر آية-( ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني : ( قوله تعاىل عن اجلنة 
ويكفيها قبل ذلك  . -٧١ الزخرف آية -( وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون 



  .-١١٩ املائدة -( رضي اهللا عنهم ورضوا عنه : ( عاىل عن أهل اجلنة كله قوله ت
عند ذكر اهللا للمغريات املوجودة يف اجلنة من أنواع املأكوالت واملناظر اجلميلة واملساكن واملالبس -٤

أن اهللا قد أغرى : ويتبقى . فاجلميع يستمتع مبا سبق ) الذكر واألنثى ( فإنه يعمم ذلك للجنسني 
ومل يرد مثل هذا للنساء ) النساء اجلميالت ( و ) احلور العني (  وشوقهم للجنة بذكر ما فيها من الرجال

  ؟ واجلواب!فقد تتساءل املرأة عن سبب هذا .. 
  .فهو ال يفعل شيئا إال حلكمة )ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون( أن اهللا

رج شديد هلا حىت إا ستتأذى بقراءة أن اهللا لو صرح بذلك الستحيت من ذلك املرأة فيكون ىف ذلك ح
  .القرءان 

)١/١٤٩(  

  

 الزوجات لألزواج ألن الزوج هو الطالب - أي اهللا عزوجل -إمنا ذكر :  قال الشيخ ابن عثيمني -ج
وهو الراغب يف املرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال يف اجلنة وسكت عن األزواج للنساء ولكن 

  .بل هلن أزواج من بين آدم .. واج ليس مقتضى ذلك أنه ليس هلن أز
  :فاملرأة ال خترج عن هذه احلاالت يف الدنيا فهي 

  . إما أن متوت قبل أن تتزوج -١
  . إما أن متوت بعد طالقها قبل أن تتزوج من آخر -٢
  - والعياذ باهللا - إما أن تكون متزوجة ولكن ال يدخل زوجها معها اجلنة -٣
  . إما أن متوت بعد زواجها -٤
  . إما أن ميوت زوجها وتبقى بعده بال زوج حىت متوت -٥
  . إما أن ميوت زوجها فتتزوج بعده غريه -٦

 فأما املرأة اليت ماتت قبل أن تتزوج فهذه -: هذه حاالت املرأة يف الدنيا ولكل حالة ما يقابلها يف اجلنة 
ما يف اجلنة : (  عليه وسلم  يف اجلنة من رجل من أهل الدنيا لقوله صلى اهللا- عزوجل -يزوجها اهللا 

 يف الدنيا فإن اهللا تعاىل - أي املرأة -إذا مل تتزوج :  قال الشيخ ابن عثيمني - أخرجه مسلم -) أعزب 
فالنعيم يف اجلنة ليس مقصورا على الذكور وإمنا هو للذكور واإلناث .. يزوجها ما تقر ا عينها يف اجلنة 

  .ومن مجلة النعيم الزواج 
  .ها املرأة اليت ماتت وهي مطلقة  ومثل-
فاملرأة إذا كانت من أهل اجلنة ومل : قال الشيخ ابن عثيمني .  ومثلها املرأة اليت مل يدخل زوجها اجلنة -

تتزوج أو كان زوجها ليس من أهل اجلنة فإا إذا دخلت اجلنة فهناك من أهل اجلنة من مل يتزوجوا من 



  .أي فيتزوجها أحدهم . الرجال 
  . لزوجها الذي ماتت عنه - يف اجلنة -أما املرأة اليت ماتت بعد زواجها فهي و-
  . وأما املرأة اليت مات عنها زوجها فبقيت بعده مل تتزوج حىت ماتت فهي زوجة له يف اجلنة -

)١/١٥٠(  

  

نفعه كون  أما إن كان أحد الزوجني من أهل النار فإما أن يكون كافراً ، فهذا يخلَّد فيها ، و ال ي-
خالدين فيها ال يخفَّف عنهم الْعذَاب و ( قرينه من أهل اجلنة ، ألنّ اهللا تعاىل قضى على الكافرين أنهم 

   ] .٨٨:  و آل عمران ١٦٢: البقرة ) [ ال هم ينظَرونَ 
ضرب اللَّه : ( ل سبحانه وقضى تعاىل بالتفريق بني األنبياء و زوجام إن كن كافرات يوم القيامة ، فقا

مثَالً للَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ و امرأَةَ لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا 
 نيلاخالد عم ارال النخيلَ ادق ئاً ويش اللَّه نا ممهنفكان التفريق بني سائر الناس  ] ١٠:التحرمي  [ )ع ،

قال : عند هذه اآليةالكرمية  ] ٣٩٤ / ٤: يف تفسريه [ قال احلافظ ابن كثري . الختالف الدين أوىل 
نبيني رسولني عندمها يف صحبتهما ليالً واراً : أي ) كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ ( تعاىل 
يف اإلميان مل : أي ) فَخانتاهما(اكالما و يضاجعاما و يعاشراما أشد العشرة و االختالط ، يؤ

يوافقامها على اإلميان ، و ال صدقامها يف الرسالة ، فلم يجد ذلك كله شيئاً ، و ال دفع عنهما حمذوراً ، 
ادخال النار مع ( لكُفرمها ، و قيل للمرأتني : أي )  شيئاً فَلَم يغنِيا عنهما من اللَّه( و هلذا قال تعاىل 

 نيلاخاهـ ) .الد.  
أما إن كان للمرأة يف الدنيا أكثر من زوجٍ ، فإنّ من فارقَها بطالق حلّ زواجه بطالقه ، فتعين افتراقهما 

  .يف اآلخرة كما افترقا يف الدنيا 
ه ، مث تزوجت غريه بعده ، فألهل العلم ثالثة أقوال يف من تكون و أما إن مات عنها و هي يف عصمت

  :معه يف اجلنة 
  . .أنها مع من كان أحسنهم خلقاً و عشرةً معها يف الدنيا : القول األول 

)١/١٥١(  

  

  .أا تخير فتختار من بينهم من تشاء ، و ال أعرف دليالً ملن قال به : القول الثاين 
 : ٢[ ن ذكرمها اإلمام القرطيب يف كتابه الشهري التذكرة يف أحوال املوتى و أمور اآلخرة و هذان القوال

  .و اختار الثاين منهما الشيخ حممد الصاحل العثيمني رمحه اهللا ، و بعض املعاصرين  ] . ٢٧٨



عصمته ، أو أا تكون يف اجلنة مع آخر زوجٍ هلا يف الدنيا ، أي مع من ماتت وهي يف : والقول الثالث 
عن حذيفة  ] ٦٩ / ٧[ مات عنها و مل تنكح بعده ، و يدلّ على هذا القول ما رواه البيهقي يف سننه 

رضي اهللا عنه مث أنه قال المرأته إن شئت أن تكوين زوجيت يف اجلنة فال تزوجي بعدي فإن املرأة يف اجلنة 
ى اهللا عليه وسلم أن ينكحن بعده ألن ألخر أزواجها يف الدنيا فلذلك حرم اهللا على أزواج النيب صل

أميا : ( أزواجه يف اجلنة ، و حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلّم قال 
[ و قد صححه العالّمة األلباين رمحه اهللا ) امرأة تويف عنها زوجها ، فتزوجت بعده ، فهي آلخر أزواجها 

  . ، و مل أقف على تصحيح أحد قَبلَه له ]١٢٨١يف السلسلة الصحيحة 
و إذا صح احلديث فال يعدل عنه إىل غريه ، و ال يعدلُ به غريه ، فلذلك كان القول الثالث أوىل 

  .األقوال باالعتبار ، و أرجحها 
 عينها يف اجلنة ، أما إذا مل يكُن للمرأة زوج من أهل الدنيا يف حياا ؛ فإنّ اهللا تعاىل يزوجها مبن تقر به

ألنّ الزواج من مجلة النعيم الذي وعد به أهل اجلنة ، و هو مما تشتهيه النفوس ، و تتطلّع إليه ، و قد 
  ٧١( الزخرف( . ( وفيها ما تشتهِيه اَألنفُس وتلَذُّ اَألعين و أَنتم فيها خالدونَ: (قال تعاىل

فَمن زحزِح عنِ النارِ و ) غل بسؤال اهللا تعاىل اجلنة و نعيمها على وجه اإلمجالو ينبغي للمسلم أن يشت
 فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخرضيه ، و اهللا املوفّق) أُدلها فحق على اهللا أن يو من دخ ،  

)١/١٥٢(  

  

فإذا ) زوجا خريا من زوجها وأبدهلا (إنه قد ورد يف الدعاء للجنازة أننا نقول : قد يقول قائل : مسألة 
فكيف ندعوا هلا ذا وحنن نعلم أن زوجها يف الدنيا هو زوجها يف اجلنة وإذا كانت مل .. كانت متزوجة 

إن كانت غري متزوجة فاملراد خريا من : تتزوج فأين زوجها ؟ واجلواب كما قال الشيخ ابن عثيمني 
فاملراد بكونه خريا من زوجها أي خريا منه يف زوجها املقدر هلا لو بقيت وأما إذا كانت متزوجة 

الصفات يف الدنيا ألن التبديل يكون بتبديل األعيان كما لو بعت شاة ببعري مثال ويكون بتبديل 
ويوم تبدل األرض غري : ( األوصاف كما لو قلت بدل اهللا كفر هذا الرجل بإميان وكما يف قوله تعاىل 

 واألرض هي األرض ولكنها مدت والسماء هي -٤٨آية  سورة إبراهيم -) األرض والسماوات 
إين رأيتكن : ( ورد يف احلديث الصحيح قوله صلى اهللا عليه وسلم للنساء .) : السماء لكنها انشقت 

-) إن أقل ساكين اجلنة النساء : ( ويف حديث آخر قال صلى اهللا عليه وسلم ...) أكثر أهل النار 
أي ) زوجتان ( حديث آخر صحيح أن لكل رجل من أهل الدنيا  وورد يف -أخرجه البخاري ومسلم 

أي هل النساء :  يف التوفيق بني األحاديث السابقة - ألجل هذا -فاختلف العلماء . من نساء الدنيا 
بأن النساء يكن أكثر أهل اجلنة وكذلك أكثر أهل النار : أكثر يف اجلنة أم يف النار ؟ فقال بعضهم 



بأن النساء أكثر أهل النار : وقال بعضهم ) . النساء أكثر ولد آدم : ( ي عياض قال القاض. لكثرن 
 أكثر أهل اجلنة إذا مجعن مع احلور العني فيكون اجلميع أكثر من - أيضا -وأن . لألحاديث السابقة 
 بعد أن بل هن أكثر أهل النار يف بداية األمر مث يكن أكثر أهل اجلنة: وقال آخرون . الرجال يف اجلنة 
رأيتكن أكثر : (  قال القرطيب تعليقا على قوله صلى اهللا عليه وسلم - أي املسلمات -خيرجن من النار 

حيتمل أن يكون هذا يف وقت كون النساء يف النار وأما بعد خروجهن يف الشفاعة ورمحة ) : ( أهل النار 
  ال إله إال: اهللا تعاىل حىت ال يبقى فيها أحد ممن قال 

)١/١٥٣(  

  

  ) .اهللا فالنساء يف اجلنة أكثر 
إن اجلنة : (  إذا دخلت املرأة اجلنة فإن اهللا يعيد إليها شباا وبكارا لقوله صلى اهللا عليه وسلم -

  ( .إن اهللا تعاىل إذا أدخلهن اجلنة حوهلن أبكارا .... اليدخلها عجوز 
حلور العني بأضعاف كثرية نظرا لعبادن  ورد يف بعض اآلثار أن نساء الدنيا يكن يف اجلنة أمجل من ا-
  .اهللا 
فهذه : وبعد . أي يف اجلنة ) إن كل واحد حمجور عليه أن يقرب أهل غريه فيها (  قال ابن القيم -

  يف مقعد صدق عند مليك( اجلنة قد تزينت لكن معشر النساء كما تزينت للرجال 
  (كن املناقشة واحلوار نقال عن املنتديات اإلسالمية منتدى بوابة ماجدة ر) .

  -:الشبهة الثالثة 
  ليس للمراة مكانة ىف اإلسالم

إذ إن ، ومل تدركها ىف أمة تالية ، مل تبلغهاىف ملة ماضية ، واجلواب بلغت املرأة يف اإلسالم مكانة عالية 
 الدنيا فهم أمام أحكام اهللا يف هذه، تكرمي اإلسالم لإلنسان تشترك فيه املرأة و الرجل على حد سواء 

سورة )) ولقد كرمنا بين آدم : (( قال تعاىل ، كما أم أمام ثوابه وجزاءه يف الدار اآلخرة سواء ، سواء
للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما : (( وقال عز من قائل  ، ٧٠: اإلسراء 

)) وهلن مثل الذي عليهن باملعروف ( (وقال جل ثناؤه ، ٧: سورة النساء )) ترك الوالدان واألقربون 
: سورة التوبة )) واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض : (( وقال سبحانه ، ٢٢٨: سورة البقرة 

وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلُغن عندك الكرب أحدمها ((وقال تعاىل  ، ٧١
 واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل -مها وقل هلما قوالً كرمياً أوكالمها فال تقل هلما أف وال تنهر
   .٢٤ ،٢٣: سورة اإلسراء )) رب ارمحهما كما ربياين صغرياً 

)١/١٥٤(  



  

سورة آل عمران )) فاستجاب هلم رم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى : (( وقال تعاىل 
صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة من عمل : (( وقال جل ثناؤه ، ١٩٥: 

ومن يعمل : (( وقال عز من قائل  ، ٩٧: سورة النحل )) ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 
سورة )) من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقرياً 

   .١٢٤/النساء
  به املرأة يف اإلسالم ال يوجد له مثيل يف أي ديانة أو ملة أو قانونوهذا التكرمي الذي حظيت 

، وال حقوق هلا على اإلطالق ،  فقد أقرت احلضارة الرومانية أن تكون املرأة رقيقاً تابعاً للرجل -
وأا هلذا لن ترث احلياة ، واجتمع يف روما جممع كبري وحبث يف شؤون املرأة فقرر أا كائن ال نفْس له 

  .وأا رجس ، األخروية 
وكانت تعد رجساً من عمل ، فكانت تباع وتشترى ،  وكانت املرأة يف أثينا تعد من سقط املتاع -

  .الشيطان 
وكان ، أن الوباء واملوت واجلحيم وسم األفاعي والنار خري من املرأة :  وقررت شرائع اهلند القدمية -

 فإذا رأت جثمانه حيرق ألقت بنفسها يف -الذي هو سيدها  -حقها يف احلياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها 
  .وإال حاقت عليها اللعنة ، نريانه 

درت أنا وقليب ألعلم وألحبث : (  أما املرأة يف اليهودية فقد جاء احلكم عليها يف العهد القدمي ما يلي -
:  أمر من املوت واحلماقة أا جنون ؛ فوجدت، وألعرف الشر أنه جهالة ، وألطلب حكمة وعقالً 
ومن  ، ٢٦ ، ٢٥ : ٧اإلصحاح ، سفر اجلامعة ) ويدها قيود ، وقلبها شراك ، املرأة اليت هي شباك 

  .املعلوم أن العهد القدمي يقدسه ويؤمن به اليهود والنصارى 

)١/١٥٥(  

  

ئع التالية أما حاهلا يف العصور الوسطى واحلديثة فتوضحها الوقا، تلك هي املرأة يف العصور القدمية 
خالل (  اجتاه الكنيسة الكالوثوليكية حنو املرأة بقوله wieth kordstenشرح الكاتب الدامنركي :

العصور الوسطى كانت العناية باملرأة األوربية حمدودة جداً تبعاً الجتاه املذهب الكاثوليكي الذي كان يعد 
  )املرأة خملوقاً يف املرتبة الثانية 

 م يبحث شأن املرأة وما إذا كانت تعد إنساناً أو ال تعد إنساناً ؟ ٥٨٦ عام ويف فرنسا عقد اجتماع
  .ولكنها خملوقة خلدمة الرجل ، قرر اتمعون أن املرأة إنسان : وبعد النقاش 

 -املرأة املتزوجة : (  وقد نصت املادة السابعة عشرة بعد املائتني من القانون الفرنسي على ما يلي -



وال ،  ال جيوز هلا أن ب -ها قائماً على أساس الفصل بني ملكيتها وملكية زوجها حىت لو كان زواج
وال أن متلك بعوض أو بغري عوض بدون اشتراك زوجها يف العقد أو ، أن تنقل ملكيتها وال أن ترهن 
  .موافقته عليه موافقة كتابية 

كتاب املقدس وظلت النساء حىت عام  ويف إجنلترا حرم هنري الثامن على املرأة اإلجنليزية قراءة ال-
سلسلة ،  م ليس هلن حقوق شخصية ١٨٨٢وظللن حىت عام ،  م غري معدودات من املواطنني ١٨٥٠

   .٢١٣ - ٢١٠: ص ، ٣ج، أمحد شليب . تأليف د ، مقارنة األديان 
ستهلك يف  أما املرأة املعاصرة يف أوروبا وأمريكا وغريها من البالد الصناعية فهي خملوق مبتذل م-

بل وصل ا احلال إىل أن جترد ، إذ هي جزء من احلمالت اإلعالنية الدعائية ، األغراض التجارية 
مالبسها لتعرض عليها السلع يف واجهات احلمالت التجارية وأبيح جسدها و عرضها مبوجب أنظمة 

  .قررها الرجال لتكون جمرد متعة هلم يف كل مكان
فإذا كربت ، رة على العطاء والبذل من يدها أو فكرها أو جسدها وهي حمل العناية ما دامت قاد

وعاشت وحيدة يف بيتها أو يف املصحات ، وفقدت مقومات العطاء ختلى عنها اتمع بأفراده ومؤسساته 
  .النفسية 

)١/١٥٦(  

  

بعضهم أولياء املؤمنون واملؤمنات : ((  مبا جاء يف القرآن الكرمي من قوله تعاىل - وال سواء -قارن هذا 
/ سورة البقرة )) وهلن مثل الذي عليهن باملعروف : (( وقوله جل ثناؤه  ، ٧١/سورة التوبة)) بعض 
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلُغن عندك الكرب : (( وقوله عز وجل  . ٢٢٨

 واخفض هلما جناح الذل من -الً كرمياً أحدمها أوكالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قو
   .٢٤، ٢٣/ سورة اإلسراء )) الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغرياً 

وشرع ، وحينما كرمها را هذا التكرمي أوضح للبشرية قاطبة بأنه خلقها لتكون أماً وزوجة وبنتاً وأختاً 
  )اإلسالم سؤال وجوابنقال عن ملوقع ) لذلك شرائع خاصة ختص املرأة دون الرجل

  .وإبيك بعض النصوص الىت تبني وضع املراة عند االخرين
  أوال

و ) الرجل االول ( لنقرأ من العهد القدمي سفر التكوين ذلك احلوار بني اله الكتاب املقدس و بني ادم 
  ) :الشيطان ( و احلية ) املرأة االوىل ( حواء 
  .شجرة اليت اوصيتك ان ال تأكل منهاهل اكلت من ال. فقال من اعلمك انك عريان١١
  . فقال آدم املرأة اليت جعلتها معي هي اعطتين من الشجرة فأكلت١٢



  .فقالت املرأة احلية غرتين فاكلت. فقال الرب االله للمرأة ما هذا الذي فعلت١٣
على .ربية فقال الرب االله للحية النك فعلت هذا ملعونة انت من مجيع البهائم ومن مجيع وحوش ال١٤

  .بطنك تسعني وترابا تأكلني كل ايام حياتك
  .هو يسحق راسك وانت تسحقني عقبه. واضع عداوة بينك وبني املرأة وبني نسلك ونسلها١٥
واىل رجلك يكون اشتياقك وهو يسود .بالوجع تلدين اوالدا. وقال للمرأة تكثريا اكثر اتعاب حبلك١٦

  .عليك
تك وأكلت من الشجرة اليت اوصيتك قائال ال تأكل منها ملعونة  وقال آلدم النك مسعت لقول امرأ١٧

  .بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك.االرض بسببك
  . وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب احلقل١٨

)١/١٥٧(  

  

النك تراب واىل تراب تعود نقرا . بعرق وجهك تأكل خبزا حىت تعود اىل االرض اليت أخذت منها١٩
( و ما عوقب ادم اال ل..!!! من العهد القدمي ان خطأ ادم كان بسبب حواء بوضوح من هذا النص 

  ...!!!فالشيطان اغوى املراة و املراة اغوت ادم )...!!! مساعه لقول امرأته 
و هكذا يرينا النص نقطة مهمة من ...!!! و هكذا صار محل املرأة ووالدا عقابا هلا على اغوائها الدم 

  .ى اىل املراة نظرة اليهود و النصار
من ) ادم ( فهى السبب ىف اخراج الرجل االول ...!!! الغواء الرجل ) عميل الشيطان ( اا ىف نظرهم 

  .اجلنة 
و لنقارن ايها االخوة بني هذا النص و بني ما ورد ىف القران الكرمي الذى اكد املسئولية الفردية عن 

ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنِسي ولَم : ( رة طه لنقرا من سو... اخلطأ و مل جيعل الذنب ذنب حواء 
فَقُلْنا يا آدم إِنَّ } ١١٦{وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى } ١١٥{نجِد لَه عزما 

رِجخفَلَا ي جِكوزلو لَّك ودذَا عقَى هشفَت ةنالْج نا مكُمى } ١١٧{نرعلَا تا ويهف وعجأَلَّا ت إِنَّ لَك
فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى } ١١٩{وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحى } ١١٨{

فَأَكَلَا منها فَبدت لَهما سوآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ } ١٢٠{شجرة الْخلْد وملْك لَّا يبلَى 
  )}١٢١{الْجنة وعصى آدم ربه فَغوى 

  ايهما اكرم املراة ؟؟؟... و السؤال 

)١/١٥٨(  

  



اما القران الذى نفى عنها هذه ..!!! .بالكامل حلواء و بناا ) لبسوا اخلطيئة ( اليهود و النصارى الذين 
ان ...التهمة و جعل املسئولية و االمانة و التكليف مشتركة ؟؟ مثة مالحظة اخرى ىف نفس النص 

يعلن بوضوح ان احلمل و الوالدة و االمهما عقاب للمرأة على اغوائها الدم !!!) املقدس ؟؟( الكتاب 
ت اىل رجلها فعليها ان تتذكر ان هذا عقاب هلا على و على هذا فكلما محلت امرأة او اشتاق...!!! 

  ...!!!ذنبها و جرمها ىف حق الرجل الذى اخرجته من اجلنة 
  فاين هذا من القرءان الذى جعل هذه االالم فضيلة هلا و سببا الكرامها ؟؟

 أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصالُه في ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته: ( يقول القران الكرمي ىف سورة لقمان 
 ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيام١٤{ع { لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو

لَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبِع سبِي
  )}١٥{تعملُونَ 

و ذا الوهن و الضعف و االم احلمل قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسن صحبتها على حسن 
  .صحبة الوالد 
سول اهللا من أحق الناس حبسن صحابيت يار: جاء رجل فقال { :  قال - رضي اهللا عنه -فعن أيب هريرة 

  }أبوك : مث من ؟؟ قال أُمك قال مث من قال : أمك قال : مث من قال : أُمك قال : ؟؟ قال 
  من أنصف املرأة ؟؟؟... و ال زال السؤال ساريا 

ا على خطيئتها و العجيب ان اضطهاد املرأة و قهرها ليس فقط باشعارها ان محلها ووالدا و االمها عقاب
  ...!!!بل ميتد هذا االضطهاد اىل حالة ما اذا اجنبت انثى 

  ....!!!و لنرى من الكتاب املقدس ما حيدث للمراة الىت تنجب انثى و نقارنه بتلك الىت تنجب ذكرا 
  :ىف سفر الالويني ) املقدس ( يقول الكتاب 

)١/١٥٩(  

  

كما يف ايام طمث علتها .ذكرا تكون جنسة سبعة اياماذا حبلت امرأة وولدت . كلم بين اسرائيل قائال٢
  .تكون جنسة

   ويف اليوم الثامن خينت حلم غرلته٣
كل شيء مقدس ال متس واىل املقدس ال جتيء حىت تكمل . مث تقيم ثالثة وثالثني يوما يف دم تطهريها٤

  .ايام تطهريها
  . وستني يوما يف دم تطهريهامث تقيم ستة. وان ولدت انثى تكون جنسة اسبوعني كما يف طمثها٥
   ومىت كملت ايام تطهريها الجل ابن او ابنة تأيت خبروف حويل حمرقة وفرخ محامة او٦



  ميامة ذبيحة خطية اىل باب خيمة االجتماع اىل الكاهن
  ) ...!!!جنسة ( طوال ايام طمثها مث عندما تلد تصري ) جنسة ( املرأة ...!!! هكذا 

  ؟؟؟؟) ...ال ينجس املؤمن حيا و ال ميتا (  صلى اهللا عليه و سلم فاين هذا من قول رسول اهللا
حال والدا ذكرا ) جنسة ( ضعف الفترة الىت تبقى فيها ) جنسة ( كون املراة الىت تلد انثى : و االغرب 

!!!...  
  ايهما انصف املرأة ؟؟؟... ال زال السؤال يلح بقوة 

  ثانيا
 -رميها ىف العهد القدمي و جنحت ىف انتزاع احلظوة لدى بولس بطلة من بطالت الكتاب املقدس مت تك

  -كبري حمرىف دين املسيح 
  ...!!!راحاب الزانية اجلاسوسة 

  :اعطاها العهد القدمي التكرمي و حق احلياة بعد ابادة اهل مدينتها بالكامل 
 وكل من معها يف راحاب الزانية فقط حتيا هي. فتكون املدينة وكل ما فيها حمرما للرب٦:١٧يشوع 

  .البيت الا قد خبأت املرسلني اللذين ارسلنامها
 فدخل الغالمان اجلاسوسان واخرجا راحاب واباها وامها واخوا وكل ما هلا واخرجا ٦:٢٣يشوع 

  .كل عشائرها وتركاهم خارج حملّة اسرائيل
وسط اسرائيل اىل وسكنت يف . واستحيا يشوع راحاب الزانية وبيت ابيها وكل ما هلا٦:٢٥يشوع 

 القديس -الا خبأت املرسلني اللذين ارسلهما يشوع لكي يتجسسا ارحيا مث جيدد بولس .هذا اليوم
  : تكرميها فيقول -!!!؟؟

  ..!!!!! باالميان راحاب الزانية مل لك مع العصاة اذ قبلت اجلاسوسني بسالم١١:٣١عربانيني 

)١/١٦٠(  

  

  ...!!!عاهرة و اداة متعة و جاسوسة ...!!!  النصارى هذا هو دور املرأة عند اليهود و
  ....!!!و ال عزاء لنساء اليهود و النصارى النشغاهلن بالتدريب على فنون الدعارة املقدسة 

دعونا بعد هذا نستمر ىف مقارنة وضع املرأة ىف االسالم بوضعها ىف كتب اليهود و النصارى املقدسة 
....  

  ثالثا املرياث
  : عز وجل ىف سورة النساء يقول املوىل

للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل  {٧: اآلية



  .}منه أو كثر نصيبا مفروضا
يقول االمام القرطىب ىف ... فجعل اهللا عز وجل للمرأة حقا معلوما ىف املرياث كما ان للرجل حقا 

ونزلت اآلية يف أوس بن . ملا ذكر اهللا تعاىل أمر اليتامى وصله بذكر املواريث: ( ية مناسبة نزول هذه اال
ثابت األنصاري، تويف وترك امرأة وثالث بنات له منها؛ فقام رجالن مها ابنا عم امليت ووصياه يقال 

رثون النساء وال سويد وعرفجة؛ فأخذا ماله ومل يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا يف اجلاهلية ال يو: هلما
ال يعطى إال من قاتل على ظهور اخليل، وطاعن بالرمح، وضارب : الصغري وإن كان ذكرا، ويقولون

يا رسول : فذكرت املرأة ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعامها، فقاال. بالسيف، وحاز الغنيمة
انصرفا حىت أنظر ما : (يه السالمفقال عل. اهللا، ولدها ال يركب فرسا، وال حيمل كال وال ينكأ عدوا

فأنزل اهللا هذه اآلية ردا عليهم، وإبطاال لقوهلم وتصرفهم جبهلهم؛ فإن الورثة ). حيدث اهللا يل فيهن
الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق باملال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر يف مصاحلهم، فعكسوا 

  . )ا يف آرائهم وتصرفاماحلكم، وأبطلوا احلكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطؤو
ارايتم دفاعا عن املرأة و حقوقها كهذا ؟؟؟ تلك املراة مل جتد ناصرا و ال حاميا هلا اال شرع اهللا عز وجل 

.  
. و مع هذا النصيب املفروض للمرأة ىف املرياث مل يكلفها اهللا بنفقة بل جعل االنفاق وظيفة الرجل 

  .اء فالرجل مسئول عن نفقات ما حتته من النس

)١/١٦١(  

  

  )الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم : (يقول عز وجل 
أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا : حق املرأة على الزوج: ( و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  )اكتسى، وال يضرب الوجه، وال يقبح، وال يهجر إال يف البيت
   يف صحيح اجلامع٣١٤٩: انظر حديث رقم) صحيح: (قيق األلباين حت

و اعطى االسالم للمرأة احلرية املالية الكاملة و جعلها مستقلة مباهلا عن زوجها فان شاءت أعطته و ان 
نه نفْسا فَكُلُوه وآتواْالنساء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شيٍء م: ( شاءت منعته قال عز وجل 

  )}٤{هنِيئًا مرِيئًا 
عن حفْص بن عمر أخربنا شعبةُ : ومن املواقف الىت تؤكد هذه االستقاللية املالية الكاملة هذا املوقف 

 عباسٍ علَى أشهد علَى ابنِ عباسٍ وشهِد ابن: "وأخربنا ابن كَثريٍ أنبأنا شعبةُ عن أيوب عن عطَاِء قال
رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه خرج يوم فطْرٍ فَصلّى ثُم خطَب ثُم أتى النساَء ومعه بِالَلٌ ـ قال 

  "أكْبر علْمِ شعبةَ ـ فأمرهن بالصدقَة فَجعلْن يلْقني: ابن كَثريٍ



بل هى قادرة على التصرف ىف ... ال حتتاج وصاية مالية عليها فاملرأة ىف نظر االسالم عاقلة رشيدة 
  .امواهلا مبعرفتها و هلا مطلق احلرية و مطلق االهلية ىف هذه املسالة 

  .هذا موقف االسالم رايناه ىف القران و السنة 
  فما موقف كتب اليهود و النصارى ىف املقابل ؟؟؟
 ال تظنوا اين ٥:١٧مىت : ( هذه اجلملة من اجنيل مىت هنا ميكننا ان نقول ان موقف النصارى ملخص ىف 

  .)ما جئت النقض بل الكمل.جئت النقض الناموس او االنبياء
  .وعليه فوجهة النصارى تابعة لوجهة اليهود و مستمدة من شرائع العهد القدمي 

زأ من فلننظر اىل كتاب اليهود و النصارى املقدس لنتعرف على وجهة نظرهم ىف تلك املسالة كج
  .نظرم اىل املرأة 

)١/١٦٢(  

  

  .اال يكون هلا أخوة ذكور : وال ترث اال ىف حال واحد ....فاملراة ىف كتبهم ال مرياث هلا و ال حق 
  :و لنقرأ هذا من سفر العدد 

  . وتكلم بين اسرائيل قائال أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه اىل ابنته٨
فان مل يكن للمتوىف ابن ذكر ففى هذه ...  جعل املرياث كامال لالبن الذكر هكذا نرى ان كتام املقدس

  .ترث االنثى : احلالة فقط 
بل اا ايضا حمرومة من املهر ذلك احلق الذى ... بل االسوا لالنثى اا ليست فقط حمرومة من املرياث 

فهى تدفع ... ملن يتقدم هلا للزواج بل و االسوا و االنكى اا مطالبة بدفع شىء ... اعطاه هلا االسالم 
  .حىت يرضى الرجل بالزواج منها و اال كانت العنوسة مصريها 

والواقع انىن حينما احتدث عن قضية مرياث املراة ىف كتب اليهود و النصارى املقدسة امنا احتدث عنه 
  .ى ذلك ان املراة ذاا جزء من املرياث عند اليهود و النصار... من نافلة القول 

يتزوجها و ان مل ترض به و ان كانت ..... فاملرأة الىت ميوت عنها زوجها جزء من مرياث اخو الزوج 
  .كارهة له 

  ).اغتصاب(او باألدق )مرياث(والواقع ان هذه العملية ال تعترب زواجا باملعىن املفهوم بل هى
  :لنقرا هذا من كتام املقدس ىف سفر التثنية 

اخو .مات واحد منهم وليس له ابن فال تصر امرأة امليت اىل خارج لرجل اجنيب اذا سكن اخوة معا و٥
  .زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم هلا بواجب اخي الزوج

   والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه امليت لئال ميحى امسه من اسرائيل٦



 الباب اىل الشيوخ وتقول قد اىب اخو  وان مل يرضى الرجل ان يأخذ امرأة اخيه تصعد امرأة اخيه اىل٧
  .مل يشأ ان يقوم يل بواجب اخي الزوج.زوجي ان يقيم الخيه امسا يف اسرائيل

  .ان هؤالء جعلوا املراة جمرد حيوان يرثه اهل املتوىف و هلم مطلق احلرية ىف التصرف فيه 
ها بل و عفتها ابشع من ذلك ؟؟؟ هل راى احد القراء او مسع او ختيل امتهان للمراة و انسانيتها و انوثت

  .هنيئا للمسلمات اسالمهن .... و مرة اخرى 

)١/١٦٣(  

  

  .ال عزاء لنساء اليهود و النصارى ... ومرة اخرى 
  رابعا

  كيف تصور االسالم هذه املعاملة ؟؟؟.... كيفية معاملة الرجل لزوجته 
بل و فرق ... دينها فمنع زواجها من كافر بداية حافظ االسالم على املرأة املسلمة ووقاها من الفتنة ىف

  .بني من تدخل االسالم و بني زوجها الكافر 
وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو {:يقول اهللا عز وجل ىف سورة البقرة

إىل أعجبتكم وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون 
  .}النار واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون

مث بعد ذلك حدد صفات هذا الزوج املقبول .... فجعل زوج املسلمة البد و ان يكون مسلما مثلها 
 إال. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه: (يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم . للمسلمة 

 يف ٢٧٠: انظر حديث رقم) حسن: (حتقيق األلباين ). تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض
و هو ملتزم بدينه ... فهو مسلم .... صحيح اجلامع هذه صفات الزوج الذى ارتضاه االسالم للمرأة 

  .و هو متني اخللق ... 
  .عينها ىف دينها و دنياها فلكأن االسالم اب حنون للمرأة حينو عليها و هو خيتار هلا زوجا ي

فماذا عن اعداء االسالم ؟؟ لقد جعل اعداء االسالم كما اسلفنا من قبل املرأة حيوانا يباع و يشترى 
و ... و هم يدفعون ا اىل فرش اعدائهم لتحقيق مصاحلهم و اهوائهم ... فهم يتاجرون بعرضها ... 

  .ا لكل طامع و فاسق و كافر على هذا فقد كان طبيعيا ان يتركوا تلك املراة ب
 واملرأة اليت هلا رجل غري مؤمن ٧:١٣كورنثوس : اقرأوا موقف بولس من الزوج الكافر للمرأة املؤمنة 

  .وهو يرتضي ان يسكن معها فال تتركه
فاالمر يرجع لرغبة ... وهكذا يترك بولس القديس املرأة املؤمنة حتت وصاية زوجها و لو كان كافرا 



و ان مل يكن له غرض منها ...!! ان اراد ان حيبسها على نفسه فواجب املراة ان تطيعه .. .هذا الزوج 
  ...!!!فليلقيها ىف الطريق 

)١/١٦٤(  

  

و ....!!! اىل هاوية مل تتردى اليها حىت احليوانات) الكتاب املقدس ( و هكذا تردت املرأة ىف نظر كتاب 
  قبول الزوج املتقدم هلا ؟؟؟هل كفل االسالم للمراة حق رفض او : السؤال 

وإذن . آمروا النساء يف أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها: (يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  . ىف صحيح اجلامع ١٣: انظر حديث رقم ) صحيح : ( حتقيق األلباين ) البكر صمتها

يا : قَالُوا" تأْمر والَ تنكَح الْبِكْر حتى تستأْذَنَالَ تنكَح اَأليم حتى تس: "و يقول صلى اهللا عليه و سلم 
 يف ٢٩٤٢: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين " أَنْ تسكُت: "رسولَ اللّه كَيف إذْنها؟ قَالَ

  صحيح اجلامع
  )نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية ركن شبهات وردود (

  -:الشبهة الرابعة 
  رياث بني الرجل واملرأة يف اإلسالمامل

من الشائع جداً عند غري املسلمني ، بل وعند كثري من املسلمني أن الرجل يأخذ ضعف املرأة ىف املرياث 
لكن ، ، وهذا غري صحيح فال جيب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف املرأة على اإلطالق 

 ( ٣٠ ٠٠٠فهب أنك تركت بعد وفاتك ، ف أخته املتأمل لآليات القرآنية جيد أن األخ يأخذ ضع
 ٢٠ ٠٠٠فعلى حساب اإلسالم يأخذ ابنك . والوارثون هم ابنك وابنتك فقط) ثالثني ألف جنيهاً 

  ).عشرة آالف (١٠ ٠٠٠، وتأخذ ابنتك ) عشرين ألف(
ته من أكل فاإلبن مكلَّف شرعاً وقانوناً باإلنفاق على أخ، ولكن مل ينته املوضوع إىل هذا التقسيم 

أى ، وشرب ومسكن ومياه وكهرباء ومالبس وتعليم ومواصالت ورعاية صحية ونفسية ويزوجها أيضاً 
هذا باإلضافة إىل أنه مكلَّف ، ) ىف احلقيقة هلما ( فأخته تشاركه أيضاً ىف النقود الىت قسمها اهللا له 

رة الكبرية أحد من املعسرين فهو باإلنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأوالد ، وإذا كان ىف األس
مع تعديل التقسيم ىف احلاالت .. (مكلف أيضاً باإلنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال 

  ) .املختلفة

)١/١٦٥(  

  



وتشارك أخوها ىف مرياثه ، فلو أكلت كما يأكل ) عشرة آالف جنيهاً(وبذلك تأخذ االبنة نصيبها 
) عشرين ألفاً(لك قد اقتسمت معه مرياثه ، أى تكون هى قد أخذت وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذ

فأيهما نال أكثر ىف املرياث؟ هذا لو أن أخته غري متزوجة ، ويكون األخ قد انتفع فقط بعشرة آالف 
وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر ا ، وينفق زوجها عليها وعلى 

كلَّف باإلنفاق على نفسه وزوجته وأوالده ، فتكون األخت قد فازت بعشرة آالف أوالدها ، وأخوها م
، ) هم زوجته وأوالده (مبفردها ، أما األخ فيكون مشارك له ىف العشرين ألف ثالثة أو أربعة آخرين 

ن أرأيتم إىل أى مدى يؤم. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من املرياث. فيكون نصيبه الفعلى مخسة آالف
  اإلسالم املرأة ويكرمها؟

فالتشريع اإلسالمي وضعه رب العاملني الذي خلق الرجل واملرأة ، وهو العليم اخلبري مبا يصلح شأم من 
  .تشريعات 

فقد حفظ اإلسالم حق املرأة على أساس من العدل واإلنصاف واملوازنة ، فنظر إىل واجبات املرأة 
ضعف " الرجل " بني نصيب كل واحد من العدل أن يأخذ االبن والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، مث 

  :لألسباب التالية " املرأة " اإلبنة 
وآتوا النساَء : (فالرجل يدفع املهر ، يقول تعاىل ،  فالرجل عليه أعباء مالية ليست على املرأة مطلقًا -١

 مينحها الرجل املرأة عن طيب نفس كما مينح أي فريضة مسماة: حنلة [ ، ] ٤/النساء)[صدقَاتهِن نِحلَةً
، واملهر حق خالص للزوجة وحدها ال يشاركها فيه أحد فتتصرف ] املنحة ويعطي النحلة طيبة ا نفسه 

  .فيه كما تتصرف يف أمواهلا األخرى كما تشاء مىت كانت بالغة عاقلة رشيدة 

)١/١٦٦(  

  

ألن اإلسالم مل يوجب على املرأة أن تنفق على الرجل ،  والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأوالده -٢
لينفق ذُو : ( يقول اهللا تعاىل ، وال على البيت حىت ولو كانت غنية إال أن تتطوع مباهلا عن طيب نفس 
اللَّه كَلِّفال ي اللَّه اها آتمم قفنفَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعاساها آتفْساً إِالَّ م٧/الطالق...)[ ن [

  ] .٢٣٣/البقرة...)[وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف : (...، وقوله تعاىل 
اتقوا اهللا يف : " وقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف حجة الوداع عن جابر رضي اهللا عنه 

نالنساء فإ عليكم رزقهن بكلمة اهللا ، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ، وهلن عوان عندكم أخذمتوهن 
  . يف صحيح اجلامع ٧٨٨٠: انظر حديث رقم) حسن: (حتقيق األلباين " . وكسون باملعروف 

م والرجل مكلف أيضا جبانب النفقة على األهل باألقرباء وغريهم ممن جتب عليه نفقته ، حيث يقو
باألعباء العائلية وااللتزامات االجتماعية اليت يقوم ا املورث باعتباره جزًءا منه أو امتدادا له أو عاصبا 



  من عصبته
  .فهل رأيتم كيف رفع اإلسالم املرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس اتمع بأكمله

فاألخت الىت يعطوا مثل أخيها ىف ، ى وهذا مل تأت ا شريعة أخرى ىف أى كتاب مساوى أو قانون وضع
املرياث ىف الغرب ، هى تتكلف مبعيشتها بعيداً عنه ، وهو غري ملزم ا إن افتقرت أو مرضت أو حىت 

  !فأى إهانة هذه للمرأة؟. ماتت

)١/١٦٧(  

  

 وعلى ذلك فإن توريث املرأة على النصف من الرجل ليس موقفًا عاما وال قاعدة مطّردة ىف توريث
يوصيكم اهللا ىف : (إمنا قال.. يوصيكم اهللا للذكر مثل حظ األنثيني: اإلسالم ، فالقرآن الكرمي مل يقل 
أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة ىف كل حاالت املرياث ، ، ) أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني

ثريين من الذين يثريون وبذلك فإن ك، وإمنا هو ىف حاالت خاصة ، بل وحمدودة من بني حاالت املرياث 
الشبهات حول أهلية املرأة ىف اإلسالم ، متخذين من متايز األخ عن أخته أو األب عن زوجته ىف املرياث 

  .سبيالً إىل ذلك ال يفقهون قانون التوريث ىف اإلسالم 
ىل معيار بل إن الفقه احلقيقى ىف املرياث يكشف عن أن التمايز ىف أنصبة الوارثني والوارثات ال يرجع إ

وإمنا ترجع إىل حكَم إهلية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بني .. الذكورة واألنوثة 
  .الذكور واإلناث ىف بعض مسائل املرياث وحاالته شبهة تأخذ ضد كمال أهلية املرأة ىف اإلسالم 

  :رياث اإلسالمى حتكمه ثالثة معايريففى احلقيقة إن التفاوت بني أنصبة الوارثني والوارثات ىف حكمة امل
زاد .. درجة القرابة بني الوارث ذكرا كان أو أنثى وبني املُورث املتوفَّى فكلما اقتربت الصلة : أوهلا 

  ..وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب ىف املرياث دومنا اعتبار جلنس الوارثني.. النصيب ىف املرياث 
هذا إذا كان (  من أىب املتوىف أو أمه ، فهى تأخذ مبفردها نصف التركة فإبنة املتوىف تأخذ مثالً أكثر

  .وسأُبني احلاالت فيما بعد بالتفصيل) الوارث االبنة واألب واألم فقط 
فاألجيال الىت تستقبل احلياة ، وتستعد .. موقع اجليل الوارث من التتابع الزمىن لألجيال : وثانيها 

وتتخفف . يبها ىف املرياث أكرب من نصيب األجيال الىت تستدبر احلياةلتحمل أعبائها ، عادة يكون نص
من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غريها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة 

  ..واألنوثة للوارثني والوارثات 
  .. فبنت املتوىف ترث أكثر من أمه ـ وكلتامها أنثى ـ -

)١/١٦٨(  

  



وحىت لو كان األب هو ..  حىت لو كانت رضيعة مل تدرك شكل أبيها -! كثر من األب وترث البنت أ-
  !مصدر الثروة الىت لالبن ، والىت تنفرد البنت بنصفها

وىف هذا املعيار من معايري حكمة املرياث ..  وكذلك يرث االبن أكثر من األب ـ وكالمها من الذكور-
وهى معايري ال عالقة هلا بالذكورة ! نية سامية ختفى على الكثريينىف اإلسالم حكَم إهلية بالغة ومقاصد ربا

  ..واألنوثة على اإلطالق 
.. العبء املاىل الذى يوجب الشرع اإلسالمى على الوارث حتمله والقيام به حيال اآلخرين : وثالثها 

ضى إىل أى ظلم لألنثى لكنه تفاوت ال يف.. وهذا هو املعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بني الذكر واألنثى 
  !بل رمبا كان العكس هو الصحيح.. أو انتقاص من إنصافها 

واتفقوا وتساووا ىف موقع اجليل الوارث من .. ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون ىف درجة القرابة 
ب ىف التفاوت  يكون تفاوت العبء املاىل هو السب- مثل أوالد املتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً -تتابع األجيال 

ولذلك، مل يعمم القرآن الكرمي هذا التفاوت بني الذكر واألنثى ىف عموم الوارثني، .. ىف أنصبة املرياث 
يوصيكم اهللا ىف أوالدكم للذكر مثل حظ : (وإمنا حصره ىف هذه احلالة بالذات، فقالت اآلية القرآنية

احلكمة ىف هذا التفاوت ، ىف هذه احلالة بالذات و.. يوصيكم اهللا ىف عموم الوارثني: ومل تقل) .. األنثيني
بينما األنثى الوارثة أخت .. ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أوالدمها 

فهى ـ مع هذا النقص ىف مرياثها .. الذكرـ فإعالتها ، مع أوالدها ، فريضة على الذكر املقترن ا 
اثها، أكثر حظا وامتيازاً منه ىف املرياث فمرياثها ـ مع إعفائها من بالنسبة ألخيها، الذى ورث ضعف مري

اإلنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، جلرب االستضعاف األنثوى، ولتأمني حياا ضد 
  ..وتلك حكمة إهلية قد ختفى على الكثريين .. املخاطر والتقلبات 

)١/١٦٩(  

  

ىف تفاوت أنصبة الوارثني والوارثات وهى الىت يغفل عنها طرفا الغلو وإذا كانت هذه احلكمة اإلسالمية 
، الديىن والالديىن ، الذين حيسبون هذا التفاوت اجلزئى شبهة تلحق بأهلية املرأة ىف اإلسالم فإن استقراء 

ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل ) املواريث(حاالت ومسائل املرياث ـ كما جاءت ىف علم الفرائض 
فهذا االستقراء حلاالت ومسائل املرياث ، .. ن أفكارهم املسبقة واملغلوطة ىف هذا املوضوع الكثريين ع
  :يقول لنا

  :أ ـ إن هناك أربع حاالت فقط ترث فيها املرأة نصف الرجل 
يوصيكم اهللا ىف (لقوله تعاىل ) أى األخوة أوالد املتوىف(ىف حالة وجود أوالد للمتوىف ، ذكوراً وإناثا ) ١

  ١١النساء ) م ، للذكر مثل حظ األنثينيأوالدك



  .ىف حالة التوارث بني الزوجني ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه) ٢
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد ، فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن (لقوله تعاىل 

 مما تركتم إن مل يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن ، من بعد وصية يوصني ا أو دين ، وهلن الربع
  ١٢النساء ) الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ ا أو دين

  .يأخذ أبو املتوىف ضعف زوجته هو إذا مل يكن إلبنهما وارث ، فيأخذ األب الثلثان واألم الثلث) ٣
توىف ابنة واحدة ، فهى هلا النصف ، وتأخذ يأخذ أبو املتوىف ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما امل) ٤

  .األم السدس ويأخذ األب الثلث
  :ب ـ وهناك حاالت أضعاف هذه احلاالت األربع ترث فيها املرأة مثل الرجل متاماً 

ىف حالة وجود أخ وأخت ألم ىف إرثهما من أخيهما، إذا مل يكن له أصل من الذكور وال فرع وارث ) ١
وإن كان رجل يورث (فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعاىل ). املرياث حاجبأى ما مل حيجبهم عن (

فلكل واحد منهما السدس ، فإن (أى ألم) وله أخ أو أخت(أى ال ولد له وال أب ) كاللة أو امرأة
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ىف الثلث ، من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار ، وصية من اهللا، 

  ١٢: النساء)يم حليمواهللا عل

)١/١٧٠(  

  

  .إذا توىف الرجل وكان له أكثر من اثنني من األخوة أو األخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى) ٢
  :فيما بني األب واألم ىف إرثهما من ولدمها إن كان له ولد أو بنتني فصاعداً) ٣

  ١١:ساءالن) لقوله تعالىوألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد
  فلكل منهما النصف: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة) ٤
  فلكل منهما النصف: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت ألب) ٥
فللزوج النصف ، ولألم النصف ، وال شىء : إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة) ٦

  )عند بن عباس(لألخت 
فللزوج النصف ، واألخت : قة وأخت ألب وأخت ألمإذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقي) ٧

  .الشقيقة النصف ، وال شىء لألخت ألب ولألخ ألب
  .فاألب السدس واألم السدس ولكل ابنة الثلث: إذا مات الرجل وترك ابنتني وأب وأم) ٨
 ٤، واألب الربع وسهمه ٣فللزوجة الثمن وسهمها : إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتني وأب وأم) ٩

  ,٨ ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما ٤، واألم الربع وسهمها 
  .فقد تساوت املرأة مع الرجل. فلكل منهم الثلث: إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً) ١٠



ثالثة عشر ألف (وابن وابنة وزوجة هلا مؤخر صداق ) أربعني ألف جنيهاً(إذا مات الرجل وترك ) ١١
  :ويكون التقسيم كالتاىل. ألم تساوى مع نصيب االبنفستجد أن نصيب ا) جنيهاً

   ألف جنيها١٦ً ٠٠٠) = ثالثة آالف(مثن الباقى  + ١٣ ٠٠٠الزوجة 
  جنيهاً) ستة عشر ألف (١٦ ٠٠٠ثلثى الباقى : االبن 
  جنيهاً) مثانية آالف (٨ ٠٠٠الثلث ويكون : االبنة 

  :ة أكثر من الرجلج ـ وهناك حاالت تزيد عن مخسة عشر حالة ترث فيها املرأ
  إذا مات الرجل وترك أم وابنتني وأخ) ١

  : ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتاىل٢٤٠٠٠فلو ترك املتوىف 
  )الثُمن( جنيهاً ٣٠٠٠: األم 
  )الثلثني( جنيهاً ٨٠٠٠ جنيهاً للواحدة ١٦٠٠٠: البنتني
  )الباقى( جنيهاً ٥٠٠٠: األخ

   ملرياث األخ%١٥٠وبذلك تكون اإلبنة قد أخذت أكثر من 
   جنيها٢٤٠٠٠ًإذا مات األب وترك ابنة وأم وأب وترك ) ٢

)١/١٧١(  

  

   جنيها١٢٠٠٠ًفاإلبنة تأخذ النصف أى 
   جنيها٤٠٠٠ًاألم تأخذ السدس 

  جنيها٤٠٠٠ً + ٤٠٠٠األب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 
  ملرياث األب% ١٥٠وبذلك تكون اإلبنة قد أخذت 

  .فلكل ابنة الثلث ، واألب السدس واألم السدس: وترك ابنتني وأب وأمإذا مات الرجل ) ٣
مثانية  (٨ ٠٠٠لكان نصيب كل من االبنتني ) أربعة وعشرين ألف جنيهاً (٢٤ ٠٠٠فلو ترك الرجل 

جنيهاً ، وبذلك تكون ) أربعة آالف (٤ ٠٠٠ويتساوى األب مع األم ونصيب كل منهما ) آالف جنيهاً
  ملرياث األب% ٢٠٠اإلبنة قد أخذت 

فللزوج النصف ، وللجد السدس ، : إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخوان لألم وأخني ألب) ٤
  .ولألم السدس ، وألخوة األب السدس ، وال شىء ألخوة األم

اثىن عشر ألف  (١٢ ٠٠٠لكان نصيب الزوج ) أربعة وعشرين ألف جنيهاً (٢٤ ٠٠٠فلو ترك املتوىف 
جنيهاً ، ويأخذ األخان ألب ) أربعة آالف(٤ ٠٠٠اوى اجلد مع األم ونصيب كل منهما ويتس) جنيهاً

  .ملرياث أخو زوجها% ٢٠٠وبذلك فقد ورثت األم هنا ). ألفني من اجلنيهات (٢٠٠٠كل منهما 



فللزوج النصف ، وللجد : إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخوان لألم وأربع أخوة ألب) ٥
  .م السدس ، وألخوة األب السدس ، وال شىء ألخوة األمالسدس ، ولأل
اثىن عشر ألف  (١٢ ٠٠٠لكان نصيب الزوج ) أربعة وعشرين ألف جنيهاً (٢٤ ٠٠٠فلو ترك املتوىف 

جنيهاً ، ويأخذ كل من األخوة ) أربعة آالف(٤ ٠٠٠ويتساوى اجلد مع األم ونصيب كل منهما ) جنيهاً
تكون بذلك األم قد ورثت أربعة أضعاف األخ لزوجها أى و) ألف جنيه (١٠٠٠ألب كل منهم 

٤٠٠.%  
فللزوج النصف ، وللجد : إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخوان لألم ومثانية أخوة ألب) ٦

  .السدس ، ولألم السدس ، وألخوة األب السدس ، وال شىء ألخوة األم

)١/١٧٢(  

  

اثىن عشر ألف  (١٢ ٠٠٠لكان نصيب الزوج ) ف جنيهاًأربعة وعشرين أل (٢٤ ٠٠٠فلو ترك املتوىف 
جنيهاً، ويأخذ كل من األخوة ) أربعة آالف(٤ ٠٠٠ويتساوى اجلد مع األم ونصيب كل منهما ) جنيهاً

وتكون بذلك األم قد ورثت مثانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى )  جنيها٥٠٠ً(ألب كل منهم 
٨٠٠.%  

 ٣فاإلبنتني هلما الثلثان وسهم كل منهما :  اإلبن، وابن ابن اإلبنإذا مات انسان وترك بنتني، وبنت) ٧
  .، وبنت االبن سهم واحد وابن ابن اإلبن سهمني

، وكان نصيب بنت ) ستة آالف(لكان نصيب كل ابنة ) مثانية عشر ألفاً (١٨ ٠٠٠فلو ترك املتوىف 
لنصيب ابن ابن % ١٥٠د أخذت وبذلك تكون اإلبنة ق). أربعة آالف(وابن ابن اإلبن ) ألفني(االبن 
  .اإلبن
فللزوج النصف ، واألخت : إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت ألب وأخت ألم) ٨

وبذلك يكون الزوج واألخت الشقيقة قد أخذا . الشقيقة النصف، وال شىء لألخت ألب ولألخ ألب
  .املرياث ومل يأخذ منه األخ ألب وأخته

 ٣فلكل من الشقيقتني الثلث وسهم كل منهما : نتني وأخ ألب وأخت ألبإذا مات رجل وترك اب) ٩
  .، والباقى يأخذ منه األخ الثلثني وأخته الثلث

، ) ثالثني ألف جنيهاً(، فيكون نصيب كل من اإلبنتني ) تسعني ألف جنيهاً (٩٠ ٠٠٠فإذا ترك املتوىف 
وبذلك تكون . عشرة آالف) أخته(ونصيب األخت ألب ) عشرين ألفاً(ويكون نصيب األخ ألب 

  .لنصيب األخ ألب% ١٥٠اإلبنة قد أخذت 
 ، ٧٥فالزوجة الثمن وسهمها :  أخ وأخت واحدة١٢إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتني و) ١٠



 سهم لكل ٢٤ ، واألخوة ١٠٠ ، واجلدة السدس وسهمها ٢٠٠والبنتان الثلثني وسهم كل منهما 
  . سهم ، واألخت سهم واحد٢منهم 

 ألف جنيها ، وكل بنت ٧٥ ٠٠٠، فستأخذ الزوجة ) ثالمثائة ألف جنيهاً (٣٠٠ ٠٠٠فلو ترك املتوىف 
وتأخذ األخت ) ألفني(، ويأخذ كل أخ ) مائة ألف(ويأخذ اجلد ) مائة ألف (١٠٠ ٠٠٠من اإلبنتني 
  . ضعف األخ وتساوت مع اجلد٣٧,٥وعلى ذلك فاإلبنة أخذت . ألفاً واحداً

)١/١٧٣(  

  

، ٣فللزوج الربع وسهمه : إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن اإلبن) ١١
، وال شىء لكل من ابنة ٦، واإلبنة النصف وسهمها ٢ولكل من األب واألم السدس وسهم كل منهما 

  .االبن وابن االبن
سهماً ، ) ثالثة عشر (١٣لى ، لوجب أن تقسم التركة ع) اثىن عشر ألفاً (١٢ ٠٠٠فلو تركت املتوفاة 

 ١١ ٠٧٦ جنيهاً ، وألخذت اإلبنة ٣٦٩٢ جنيهاً ، وألخذ كل من األب واألم ٥٥٣٨ألخذ الزوج 
وهنا جتد أن اإلبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج . جنيهاً ، وال شىء إلبنة االبن والبن اإلبن

  .مما أخذه األب% ٢٥٠وأكثر من 
فتأخذ األم السدس : ك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ ألب وأخت ألبإذا مات أو ماتت وتر) ١٢

، مث يقسم سهم ٩، واألخت الشقيقة النصف وسهمها ٥، ويأخذ اجلد ثلث الباقى وسهمه ٣وسهمها 
  ).للذكر مثل حظ االنثيني(واحد على ثالثة لألخ واألخت ألب 

، ) مخسة آالف(جنيهاً، وألخذ اجلد ) ثالثة آالف( ألف جنيهاً ألخذت األم ١٨ ٠٠٠فإذا ترك املتوىف 
) ٣٣٣(جنيهاً تقريباً، وألخذت أخته ) ٦٦٦(وألخذ األخ) تسعة آالف(وألخذت األخت الشقيقة 

  .ضعف ما أخذه األخ ألب)١٣(وهنا جتد أن األخت الشقيقة أخذت أكثر من.جنيهاً تقريباً
، واألب السدس ٣همها فللزوجة الثمن وس: إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتني وأب وأم) ١٣

 ٢٧فيكون عدد األسهم . ٨ ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما ٤، واألم السدس وسهمها ٤وسهمه 
 ، ويأخذ ٢٤ سهم بدالً من ٢٧لوجب أن تعول إىل ) أربع وعشرين ألفا (٢٤ ٠٠٠، فلو ترك املتوىف 

 جنيهاً ، وستأخذ ٢٦٦٦وجة وىف هذه احلالة ستأخذ الز. كل منهم عدد األسهم الىت فرضها اهللا له
. ٣٥٥٥ واألب ٣٥٥٥ لكل منهن ، واألم ٧١١١ ألف مناصفة فيما بينهما ، أى ١٥٢٢٢اإلبنتني 

  .وهنا جتد أن اإلبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه ألب
فيأخذ اجلد السدس ، وتأخذ األم ضعفه وهو الثلث ، : إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً) ١٤

  .األخت النصفوتأخذ 



)١/١٧٤(  

  

 ٠٠٠ ألف ، وكان نصيب األم ٢٠ ٠٠٠ ألف جنيهاً ، لكان نصيب اجلد ١٢٠ ٠٠٠فلو ترك املتوىف 
أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت األخرى ثالثة .  ألف٦٠ ٠٠٠ ألف ، وكان نصيب األخت ٤٠

  .أضعافه
ستة عشر ألف (خر صداق وابن وابنة وزوجة هلا مؤ) أربعني ألف جنيهاً(إذا مات الرجل وترك ) ١٥
  :فيكون التقسيم كالتاىل) جنيهاً

  جنيهاً) تسعة عشر ألف (١٩ ٠٠٠) =  آالف٣ ٠٠٠(مثن الباقى  + ١٦ ٠٠٠الزوجة 
  جنيهاً) ستة عشر ألف (١٦ ٠٠٠الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق : االبن 
  جنيهاً) مثانية آالف (٨ ٠٠٠الثلث بعد خصم مؤخر الصداق : االبنة 
  :مؤخر صداقها أكرب لورثت أكثر من ابنها كثريا مثال ذلكولو ) ١٦

) ستة وثالثون ألف جنيهاً(وابن وابنة وزوجة هلا مؤخر صداق ) ستني ألف جنيهاً(إذا مات الرجل وترك 
  :فيكون التقسيم كالتاىل

  جنيهاً) تسعة وثالثني ألف (٣٩ ٠٠٠) =  آالف٣ ٠٠٠(مثن الباقى  + ٣٦ ٠٠٠الزوجة 
  جنيهاً) ستة عشر ألف (١٦ ٠٠٠ التركة بعد خصم مؤخر الصداقثلثى: االبن 
  جنيهاً) مثانية آالف (٨ ٠٠٠ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق : االبنة 

  :د ـ وهناك حاالت ترث فيها املرأة وال يرث نظريها من الرجال 
  فللزوج النصف ،: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت ألب وأخت ألم) ١
  .ألخت الشقيقة النصف ، وال شىء لألخت ألب ولألخ ألبوا
 ، ٣فللزوج الربع وسهمه : إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن اإلبن) ٢

، وال شىء لكل من ابنة ٦ ، واالبنة النصف وسهمها ٢ولكل من األب واألم السدس وسهم كل منهما 
  . ورثت ستة أضعاف ابن االبناالبن وابن االبن ، أى االبنة

  .إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخوان ألم وأخ شقيق أو أكثر) ٣
ولإلخوة ألم الثلث وسهم كل واحد منهما  ) ١( ولألم السدس وسهمها  ) ٣( للزوج النصف وسهمه 

  )عمر بن اخلطاب. (وال يبقى لألشقاء ما يرثونه ) ٦( وتصح من  ) ١( 

)١/١٧٥(  

  



فللزوج النصف ، وللجد السدس : ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة ألمإذا ) ٤
  .، ولألم السدس ، ولالخوة األشقاء الباقى ، وال شىء ألخوة األم

  :ذ ـ وهناك حاالت يرث فيها الرجل أكثر من املرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف 
، فترث األم السدس ، ويرث األب مخسة أسداس فلو مات االبن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ) ١

  .فقد ورث الرجل هنا مخسة أضعاف املرأة. تعصيباً وحيجب اإلخوة
 واألب ٤ ولألم الثلث وسهمها ٣فللزوجة الربع وسهمها : إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب) ٢

  .فلم يأخذ ضعف أياً منهما. ٥يأخذ الباقى وسهمه 
 ١ ، ولألم ثلث الباقى وسهمها ٣فللزوج النصف وسهمه : ج وأم وأبإذا ماتت امرأة وتركت زو) ٣

  .فقد أخذ الزوج ثالثة أضعاف األم. ٢واألب ثلثا الباقى وسهمه 
وىف هذه احلالة سيكون : فاإلبن يأخذ الثلث والبنات الثلثني: إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات) ٤

 ، ٦٠٠٠ ألف جنيهاً ، فسيأخذ االبن ١٨٠٠٠ فإذا ترك. االبن ثالث أضعاف أى من البنات الستة
  .فيكون األخ أخذ ثالثة أضعاف أخته.  جنيها٢٠٠٠ًوكل بنت تأخذ 

، واألم ٩فالزوج يأخذ النصف وسهمه : ماتت وتركت زوج وأم وأَخوان ألم وأخ شقيق أو أكثر) ٥
بن أىب طالب واملذهب على . ( ، واُألخوة الثالثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم٣السدس وسهمها 

  .فيكون الزوج أخذ ثالثة أضعاف األم) املالكى والشافعى أخذوا به
، ونصيب األم ) تسعة آالف(جنيهاً ، لكان نصيب الزوج ) مثانية عشر ألف (١٨ ٠٠٠فلو تركت 

وهنا جتد أن ). ألفني(، والثلث الباقى يقسم على الثالث أخوة بالتساوى، لكل منهم ) ثالثة آالف(
  .الزوج أخذ ثالثة أضعاف األم

أى أن هناك أكثر من ثالثني حالة تأخذ فيها املرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى وال يرث 
  .نظريها من الرجال ، ىف مقابلة أربع حاالت حمددة ترث فيها املرأة نصف الرجل 

)١/١٧٦(  

  

، الىت حكمتها املعايري ) املواريث(رائض تلك هى مثرات استقراء حاالت ومسائل املرياث ىف علم الف
والىت مل تقف عند معيار الذكورة واألنوثة ، كما .. اإلسالمية الىت حددا حكمة اإلسالم ىف التوريث 

وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية املثارة حول أهلية ! ... حيسب الكثريون من الذين ال يعلمون 
  )) عبد اهللا موقع أبو إسالم أمحد. (( املرأة 

  -:الشبهة اخلامسة 
  ملاذا ال يتزوج غري املسلم باملسلمة



  .ال جيوز للنصارى أن ينكروا ذلك لوجود مثله ىف كتام 
ال تأخذ زوجة : "  قول ابراهيم عليه السالم لكبري بيته ٤ ، ٣ العدد ٢٤ورد يف سفر تكوين اإلصحاح 

بل إىل ارضي و إىل عشرييت تذهب و تأخذ زوجة البين . البين من بنات الكنعانيني الذين أنا ساكن بينهم
 العدد ٧سفر تثنية اإلصحاح ( مث تكلم الرب بعد ذلك على فم موسى موصياَ شعبه قدمياَ يف " اسحق 

  "ال تصاهرهم بنتك ال تعط البنه و بنته ال تأخذ البنك ) " ٣
 الزواج ، فال جيوز زواج يهودي ومن قوانني األحوال الشخصية املسيحية أن اختالف الدين مانع من

فإذا . مبسيحية ، وال زواج مع اختالف املذهب يف الدين الواحد ، كزواج أرثوذكسي من كاثوليكية 
  منع االسالم زواج املسلمة من غري املسلم فأي غرابة يف تشريعه ؟

قل ديناً وإمياناً فما إن املسلمة مؤمنة بكل األنبياء ، أما غري املسلم فهو جاحد لغري واحد منهم فهو أ
إن غري املسلم ، ولو كان كتابياً ، ال يعترف بدين املسلمة ، بل .تستحق أن تكون له القوامة عليها

وعلى العكس . يكذب بكتاا ، وجيحد رسالة نبيها ، وال ميكن لبيت أن يستقر وهذه حال القيم فيه 
وال يتأتى .. ميان بكتاا ونبيها جزء من إميانه من ذلك إذا تزوج املسلم بكتابية فإنه يعترف بدينها واإل

  .منه إجبارها على ترك دينها 
  ))موقع املسيحبة ىف امليزان (( 
 مصر - دار املنارة -تأليف عبد ايد صبح . من كتاب الرد اجلميل على املشككني يف االسالم (( 

  . ))املنصورة 
  شبهات عامة: الفصل الثاىن 
  -:الشبهة األوىل 

)١/١٧٧(  

  

يذكر النصارى حد الردة يف اإلسالم على أنه دليل وحشية املسلمني وأنه اإلسالم دين اليعترف باألخر 
  وليس فيه جمال للحرية اإلنسانية

  :اجلواب 
  :إن كان هذا األمر طعناً فإنه يقع على كتاب النصارى املقدس بأشنع وجه وإليك األدلة : أوالً 
  :قول الرب  ] ٢٠ : ٢ ٢[  جاء يف سفر اخلروج -١
  ))من يقَرب ذَبائح لآلهة غَيرِ الرب وحده يهلك (( 
  :قول الرب  ] ٦ : ١٣[  جاء يف سفر التثنية -٢
قُك الْحميم وإِذَا أَضلَّك سراً أَخوك ابن أُمك، أَوِ ابنك أَوِ ابنتك، أَو زوجتك الْمحبوبةُ، أَو صدي(( 



من آلهة الشعوبِ اُألخرى الْمحيطَة بِك أَوِ ٧لنذْهب ونعبد آلهةً أُخرى غَرِيبةً عنك وعن آبائك : قَائالً
ه، والَ يشفق قَلْبك علَيه، والَ فَالَ تستجِب لَه والَ تصغِ إِلَي٨الْبعيدة عنك من أَقْصى اَألرضِ إِلَى أَقْصاها، 

هلَيع رتستالَ تو ،بِه َّأفرتت .لُهقْتماً تتلْ حبِ. بعةُ الشيقب كقُبعي ثُم ،يهللَ قَاتأَو تأَن كُن . همجار
 وتمى يتح ةارجترمجة كتاب احلياة. . . )) بِالْح  

ان الرب أمر نبيه موسى عليه السالم بقتل عبدة العجل من  ] ٢٨ : ٣٢[  ورد يف سفر اخلروج  _٣
فَقُتلَ من الشعبِ في ذَلك الْيومِ . فَأَطَاع الالَّوِيونَ أَمر موسى: ((  ألف رجل ٢٣بين الوي فقتل منهم 
لَقَد كَرستم الْيوم أَنفُسكُم لخدمة الرب، وقَد : "وسى لالَّوِينيعندئذ قَالَ م٢٩. نحو ثَالَثَة آالف رجلٍ

 كَةرمِ بِبوذَا اليي هف بالر كُملَيع معنيل نكلو ،يهأَخ أَو نِهلَ ابقَت كُمنم داحكُلَّ و كذَل كَلَّف((  

)١/١٧٨(  

  

ال توجد يف القرآن الكرمي ، فالعجب من النصارى املتعصبني ، أن الكتاب املقدس ال وهذه التشددات 
  !!!يلحقه عيب ذه التشدادت ، وأن االسالم يكون معيباً 

الويني [األكل من شحوم البهائم الىت تقدم كقرابني : ىف العهد القدمي جرائم عقوبتها القتل، مثل 
٧/٢٥[  

  ]٧/٢٧الويني [وأكل الدم 
  ]١٧/٣الويني [بح بعيدا عن باب خيمة االجتماع والذ

  ]٢٠/١٣الويني [واللواط 
  ]٢٠/١٥الويني [وإتيان البهائم 

  ]٢٠/١٨الويني [وإتيان املرأة ىف حيضها 
  ]٢٣/٣٠الويني [والعمل ىف يوم الكفارة 

  ]٢٣/٢٩الويني [واالمتناع عن صوم يوم الكفارة 
  ]٢٠/٩الويني [وسب الوالدين 
  ]٢٠/٢٧الويني [و العرافة وعمل السحر أ

فهذه جرائم عقوبتها القتل، ومعلوم أن الكفر باهللا أشد اجلرائم ىف مجيع األديان، فهل شرع الرب ىف 
وإذا كان .. العهد القدمي القتل عقوبة على هذه اجلرائم، ومل يشرع القتل على أشد اجلرائم وهو الكفر؟ 

ذه اجلرائم وغريها، فلماذا تستقبح نفس العقوبة على مستحسنا من الرب أن يشرع عقوبة القتل على ه
  .جرمية الردة وهى أشد خطرا من هذه اجلرائم ؟ 

  هناك أمور جيب ذكرها ىف هذا النطاق: ثانياً 



(( إن اإلسالم يقرر حرية اختيار الدين ، فاإلسالم ال يكره أحداً على أن يعتنق أى دين يقول اهللا تعاىل 
غاية ما هنالك أن اإلسالم ال يقبل الشرك باهللا وال يقبل عبادة غري اهللا وهذا من )) ال إكراه ىف الدين 

صلب حقيقة اإلسالم باعتبار كونه دين من عند اهللا جل وعال ، ومع ذلك يقبل النصارى واليهود وال 
دين كما أن اإلسالم ال يبيح اخلروج ملن دخل ىف . يقاتلهم على ما هم عليه ولكن يدعوهم إىل اإلسالم

اهللا ال يكلف أحداً أن جيهر بنصرة اإلسالم ، ولكنه ال يقبل من أحد أن خيذل اإلسالم ، والذى يرتد عن 
  اإلسالم وجيهر بذلك فإنه يكون عدوا لإلسالم واملسلمني ويعلن حرباً على اإلسالم واملسلمني

)١/١٧٩(  

  

 حىت الذى ال ينتمى ألى دين تنص ال عجب أن يفرض اإلسالم قتل املرتد ، فإن كل نظام ىف العامل
  .قوانينه أن اخلارج عن النظام العام له عقوبة القتل ال غري فيما يسمونه باخليانة العظمى

وهذا الذى يرتد عن اإلسالم ىف معالنة وجهر بارتداده ، إمنا يعلن ذا حرباً على اإلسالم ويرفع راية 
الم وهو ذا حمارب للمسلمني يؤخذ مبا يؤخذ به الضالل ويدعو إليها املنفلتني من غري أهل اإلس

  .احملاربون لدين اهللا
 اإلسالم ال يقبل أن يكون الدين ألعوبة يدخل فيه اليوم ويخرج منه غداً على طريقة بعض اليهود -٣

آل )) [ آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون : (( الذين قالوا
   ]٧٢: ان عمر

. والردة عن اإلسالم ليست جمرد موقف عقلى ، بل هى أيضاً تغري للوالء وتبديل للهوية وحتويل لالنتماء
فاملرتد ينقل والءه وانتماءه من أمة إىل أمة أخرى فهو خيلع نفسه من أمة اإلسالم الىت كان عضواً ىف 

 احلديث النبوى بقول رسول اهللا صلى جسدها وينتقل بعقله وقلبه وإرادته إىل خصومها ويعرب عن ذلك
، وكلمة املفارق للجماعة وصف ] رواه مسلم ] [ التارك لدينه املفارق للجماعة : [ اهللا عليه وسلم فيه

  .كاشف ال منشئ ، فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة
ته وال  مهما يكن جرم املرتد فإن املسلمني ال يتبعون عورات أحد وال يتسورون على أحد بي-٤

  حياسبون إال من جاهر بلسانه أو قلمه أو فعله مما يكون كفراً بواحاً صرحياً ال جمال فيه لتأويل أو احتمال
 إن التهاون ىف عقوبة املرتد املعالن لردته يعرض اتمع كله للخطر ويفتح عليه باب فتنة ال يعلم -٥

ه ، وبذلك تقع األمة ىف صراع ومتزق فكرى فال يلبث املرتد أن يغرر بغري. عواقبها إال اهللا سبحانه
  .واجتماعى وسياسى ، وقد يتطور إىل صراع دموى بل حرب أهلية تأكل األخضر واليابس

)١/١٨٠(  

  



 مجهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة املرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية هو -٦
بعض الفقهاء حددها بثالثة أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر إمجاع الصحابة ـ رضى اهللا عنهم ـ و

ومنهم من قال يستتاب أبداً ، واستثنوا من ذلك الزنديق ؛ ألنه يظهر خالف ما يبطن فال توبة له 
وكذلك ساب الرسول صلى اهللا عليه وسلم حلرمة رسول اهللا وكرامته فال تقبل منه توبة وألَّف ابن 

  ".الصارم املسلول على شامت الرسول " مساه تيمية كتاباً ىف ذلك أ
واملقصود ذه االستتابة إعطاؤه فرصة لرياجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه احلُجة 

ويكلف العلماء بالرد على ما ىف نفسه من شبهة حىت تقوم عليه احلُجة إن كان يطلب احلقيقة بإخالص 
  .، يوليه اهللا ما توىلوإن كان له هوى أو يعمل حلساب آخرين 

  ))نقال عن موقع احلقيقة (( 
  -:الشبهة الثانية

  .نصراين يسأل عن حكم اجلزية يف االسالم 
  :اجلواب 

مل يكن اإلسالم أول األديان وامللل تعاطياً مع شريعة اجلزية، بل هي شريعة معهودة عند أهل الكتاب 
ما دخلوا بأمر الرب إىل االرض املقدسة مع نبيهم يعرفوا كما يعرفون أبناءهم فهاهم بنو اسرائيل عند

فلم يطردوا الكنعانيني  : (( ١٠ : ١٦يشوع أخذوا اجلزية من الكنعانيني، فيقول النص يف سفر يشوع 
ويف )) فسكن الكنعانيون يف وسط افرامي اىل هذا اليوم وكانوا عبيداً حتت اجلزية . الساكنني يف جازر

من منا يصعد اىل الكنعانيني أوال : (( ىن اسرائيل سألوا الرب قائلني  جند ان ب١ : ١سفر القضاة 
 جندهم ٣٣ _ ٣٠و يف األعداد )) هوذا قد دفعت االرض ليده . فقال الرب يهوذا يصعد. حملاربتهم 

وعلى سكان قطرون وسكان لول و سكان بيت مشس و سكان بيت . يضعون اجلزية على الكنعانيني 
  .عناة وغريهم 

)١/١٨١(  

  

وجند يف كتام املقدس أيضاً أن نيب اهللا سليمان عليه السالم كان متسلطاً على مجيع املمالك من النهر 
ملوك . وكانت هذه املمالك تقدم له اجلزية وختضع له كل أيام حياته. اىل أرض فلسطني وإىل ختوم مصر

ت هذه املمالك تقدم له اجلزية فكان: (( فيقول النص كما يف ترمجة كتاب احلياة  . ٢١ : ٤األول 
كانوا يقدمون اهلدايا وخيدمون سليمان كل أيام : (( ويف ترمجة الفانديك )) وختضع له كل أيام حياته 

  ))حياته 
بل إن كتام املقدس فيه من الشرائع واألحكام ما هو أشد و أعظم بكثري من حكم اجلزية ، فالرب مثالً 



ت نظام التسخري والعبودية خبالف اجلزية اليت هى أهون بكثري من هذا يأمر أنبياءه أن يضعوا الناس حت
حني : ((  أن الرب يأمر نبيه موسى قائالً ١٠ : ٢٠فعلى سبيل املثال جند يف سفر التثنية .... النظام 

فان أجابتك إىل الصلح وفتحت لك فكل الشعب . تقرب من مدينة لكي حتارا استدعها اىل الصلح
 كما يف ١ : ٨ويقول كاتب سفر صموئيل الثاين . )) ا يكون لك للتسخري ويستعبد لكاملوجود فيه

وقهر أيضاً املوآبيني وجعلهم يرقدون على األرض يف صفوف : (( ترمجة كتاب احلياة عن نيب اهللا داود 
ن له فأصبح املوآبيني عبيداً لداود يدفعو. فكان يقتل صفني ويستبقي صفاً . متراصة، وقاسهم باحلبل 

  . ))اجلزية 
. لقد كانت اجلزية من شرائع التوراة واملسيح عليه السالم مل يذكر كلمة واحدة إللغائها أو استنكارها 

فأعطوا  : (( ٧ : ١٣بل إن بولس قد أكد على ضرورة االلتزام ا وذلك يف قوله يف رسالة رومية 
واخلوف ملن له اخلوف واإلكرام ملن له . جلباية اجلباية ملن له ا. اجلزية ملن له اجلزية . اجلميع حقوقهم 

  ))اإلكرام 
أال يعلم ! وبالتايل كيف يصح لعاقل من النصارى قرأ كتابه املقدس أن يعيب ويطعن على حكم اجلزية ؟

  !املبشرون أن طعنهم على هذا احلكم هو يف احلقيقة طعن على كتام املقدس ؟

)١/١٨٢(  

  

ي ضريبة مالية تفرض على غري املسلمني من املقاتلني ،وتسقط عن الفقراء هذا وإن اجلزية يف اإلسالم ه
قَاتلُوا الَّذين ال :(( ودليل ذلك قوله سبحانه وتعاىل. والنساء والصغار والعبيد واانني والشيخ الفاين

و اللَّه مرا حونَ ممرحرِ وال يمِ الْآخووال بِالْي ونَ بِاللَّهنمؤوا يأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندوال ي ولُهسر
  ٢٩: التوبة))الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ

والذي دل عليه القرآن أن اجلزية تؤخذ من الرجال : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : قال اإلمام القرطيب 
فيقتضي ذلك وجوا على " حىت يعطوا اجلزية : " إىل قوله " قاتلوا الذين : "  تعاىل قال ألنه، املقاتلني 
حىت : " وألنه تعاىل قال ، ألنه ال مال له ، ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتال . من يقاتل 
ة إمنا توضع على وهذا إمجاع من العلماء على أن اجلزي. وال يقال ملن ال ميلك حىت يعطي " . يعطوا 

وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد واانني املغلوبني على ، مجاجم الرجال األحرار البالغني 
  ).٨/٧٢(أ هـ اجلامع ألحكام القرآن . عقوهلم والشيخ الفاين 

  يقول امحد حممد مجال أستاذ التفسري يف جامعة أم القرى
 تعامل اخللفاء واألمراء والقادة العسكريني يف العصور اإلسالمية األوىل واحلقيقة املستنبطة من تاريخ(( 
  :هي 



أن اجلزية هي عالمة إللقاء أعداء اإلسالم سالحهم ، وكفهم عن مقاتلة املسلمني ، ومعارضة : أوالً 
  .الدعوة اإلسالمية، وإفساح اال أمامها ليدخل فيها من أحب دون إكراه أو إرغام 

)١/١٨٣(  

  

أن اجلزية تؤخذ يف مقابل محاية الدولة اإلسالمية ألموال هؤالء الذميني وأنفسهم وال أدل على : نياً ثا
ذلك من رد أيب عبيدة عامر بن اجلراح ألهل الشام جزيتهم وخراجهم عندما بلغه أن الروم قد مجعوا 

وجاء يف . قتال الروم ألم سيتفرغون ل. للمسلمني ، فهو وجنده ال يستطيعون محاية هؤالء الذميني 
إمنا رددنا لكم أموالكم ألنه قد بلغنا ما مجع الروم لنا من اجلموع ، و إنكم قد اشترطتم : (( كتابه هلم 

علينا أن مننعكم ، وإنا ال نقدر على ذلك ، وقد رددنا لكم ما أخذنا منكم وحنن لكم على الشرط وما 
القرآن الكرمي كتاب أحكمت آياته تأليف ))  أليب يوسف كتاب اخلراج ،)) ( كتبنا بيننا إن نصرنا اهللا 

   دار إحياء العلوم بريوت-امحد حممد مجال 
وقد أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم مناذج رائعة يف التسامح مع أهل الذمة يف ظل اتمع اإلسالمي 

نه شيئاً بغري طيب نفس من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ م: (( فهو القائل 
  )) .فأنا حجيجه ـ أي خصمه ـ يوم القيامة 
  ٤٤٥صححه األلباىن ىف السلسلة الصحيحة رقم 

وقال الرافعي يف أول كتاب . والصغار هو جريان أحكام اإلسالم عليهم كما نقل عن اإلمام الشافعي
راجع التفسري . ( جرياا عليهم األصح عند األصحاب تفسري الصغار بالتزام أحكام اإلسالم و : اجلزية 

  )الواضح للدكتور حممد حممود حجازي 
  ))منتديات البوابة (( 

  ماحلكمة من احلج ؟؟: الشبهة الثالثة 
ليشهدوا منافع : (تتحقق يف احلج منافع دينية ودنيوية عديدة يقول الدكتور وهبة الزحيلي حتت عنوان

ومصلحة كلّه وهذا واضح كل الوضوح ، ففي جانب اإلسالم وشرائعه خري كلّه،ورمحة كلّه،):هلم
العبادات املفروضة يف اإلسالم ـ من صالة وزكاة وصيام وحج على سبيل املثال ـ حصر دقيق لغاياا 

  .يف القرآن،يدور حول التقومي والتهذيب والتربية واإلصالح 
  جفهناك غايات تربوية سامية تتحقق مبمارسة العبادات ، ومنها فريضة احل

)١/١٨٤(  

  



بدءاً من رحلة املغادرة للوطن مث العودة إليه ، وهذه الرحلة تدريب عملي ميداين على آداب اإلسالم 
وأخالقه ، وجترد خالص للعبادة ، وإظهار شامل للطاعة املطلقة ، وتصفية األعمال من شوائب املادة 

وجتوال الفكر العميق يف تقديس اهللا ـ وآصار الدنيا ومغرياا ، وتعلقات احلياة الرغيدة ومفاتنها ، 
  تعاىل ـ وجالله وعظمته ،

وأَذِّن { : قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .وحتقيق ـ كغريه من العبادات ـ ملنافع الدين والدنيا واآلخرة 
ع ن كُلِّ فَجم نيأْترٍ ياملَى كُلِّ ضعاالً ورِج وكأْتي جاسِ بِالْحي النيقٍ فوا * مذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيل

ريالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهنامِ فَكُلُوا معالْأَن ةهِيمن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه ماس{  
بيان حكمة احلج ، للفرد واجلماعة فجاء األمر اإلهلي ـ يف هاتني اآليتني ـ بفريضة احلج ، مقروناً ب

واألمة ، ، فكانت منافعه وفوائده خاصة وعامة ، ألنه مبثابة مؤمتر عام ، يستفيد منه احلجاج فوائد دينية 
  بأداء الفريضة ،

  وتربوية أخالقية باملمارسة الفعلية للعالقات االجتماعية احلساسة والعادية ،

)١/١٨٥(  

  

 فيه املسلمون ـ بنحو مجاعي ـ أوضاع بالدهم ، وشؤون شعوم ، يتداول. وسياسية إسالمية 
بإخالص وصراحة ، وجدية وحرارة ، ونقد بناء ، ومذاكرة يف مهوم وآمال وآالم األمة اإلسالمية ، 

احمللي اخلاص والدويل العام ، : يعودون بعدها لبالدهم ، وهم مزودون مباينبغي فعله على الصعيدين 
نهم وحدة األمة اإلسالمية ومصلحتها العليا ، وأخوة املؤمنني وما تتطلبه من واضعني نصب أعي

تضحيات جسام وتعاون وتضامن فعال ، ووقوف بصرامة وجرأة أمام خمططات األعداء ومؤامرام 
 اخلبيثة أو املشبوهة ، وحماولة التغلب عليها وإحباطها ، حفاظاً على العزة والكرامة اإلسالمية ، ومحاية
لوجود املسلمني ، ورعاية ملصاحلهم يف الداخل واخلارج ، سواء يف وقت السلم واالستقرار ، أو يف 

  .وقت احملنة واحلرب والصراع املسلح ، وااة االقتصادية والتحديات املختلفة 
خمتصة ذه ألنه أراد منافع ؛ إمنا نكّر املنافع : فهو كما قال الفخر الرازي " منافع"وأما تنكري كلمة 

أي عظيمة اخلطر ، " منافع: "وقال اآللوسي . العبادة ، دينية ودنيوية ، ال توجد يف غريها من العبادات 
كثرية العدد ، فتنكريها ـ وإن مل يكن فيها تنوين ـ للتعظيم والتكثري ، وجيوز أن يكون للتنويع ، أي 

  .نوعاً من املنافع الدينية والدنيوية 
ختصيص املنافع باألخروية وهي العفو ) رضي اهللا عنه(فريوى عن حممد الباقر" منافع"ة وأما املراد بكلم

  .ويف رواية عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ ختصيصها بالدنيوية . واملغفرة 
أي أنه محلها على منافع الدنيا ، وهي أن يتجروا يف أيام احلج ، وتكون إذناً باالجتار ، كما جاء يف آية 



وال خالف يف أن املراد : قال القرطيب  . ٧} لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغواْ فَضالً من ربكُم { : أخرى 
  .التجارة : باآلية 

)١/١٨٦(  

  

واألوىل عند مجاهري املفسرين محل الكلمة على األمرين ، أي املنافع الدينية والدنيوية معاً ، وروي ذلك 
منافع يف الدنيا ومنافع يف اآلخرة ، فأما : د أخرج ابن أيب حامت عنه أنه قال يف اآلية عن ابن عباس ، فق

) اإلبل والبقر وحنومها(منافع اآلخرة فرضوان اهللا تعاىل ، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من حلوم البدن 
هي جائزة للحاج من غري وخص جماهد منافع الدنيا بالتجارة ، ف. يف ذلك اليوم ، والذبائح والتجارات 

  .كراهة، إذا مل تكن هي املقصودة من احلج وحدها 
  -:وميكن تلخيص فوائد احلج فيما يأتى 

يف املؤتر الكبري الذي يعقد يف عرفات ، رمز لتوحيد كلمة املسلمني وتوجيههم إىل تدارس املشكالت 
  واألمور اليت تواجه شعوم ،

لباس واحد ، وحياة واحدة ، بل مسو : والفرد العادي ، فال متييز ويف احلج مساواة عملية بني األمري 
  . . .حقاً ان هذا املؤتر اإلسالمي العاملي ال شبيه له . فوق املادة واحلسب والنسب واملال واجلاه 

  .احلج رياضة روحية فكر وروح وتربية ومنافع 
  :وميكن تقسيم املنافع إىل 

بباً لتقدم احلياة اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية هي اليت تكون س: املنافع الدنيوية 
  .واألخالقية والعادات كلها 

فيكون احلج والعمرة مدرسة عملية تدريبية على حتقيق املساواة التامة بني الناس يف مظهرهم وحقوقهم 
  .وواجبام

جام وثروام ، فينتفع الكل فرداً  وبعد أداء املناسك يتذاكر احلجاج اآلراء يف تبادل خريام ومنت-
ومجاعة ، ويعقدون الصفقات أو يصدرون الوعود ، وتتم املكاتبات ومعرفة العناوين إلكمال ما متت 

  .املفاوضة حوله 

)١/١٨٧(  

  

 ويف أثناء ممارسة تلك الشعائر يتعاطف الناس ، ويتعلمون كيفية التخلص من داء الشح والبخل ، -
كثر العطاء والبذل ، ويزداد اإلنفاق يف سبيل اهللا ، وتراق الدماء من األضاحي فتسخو األيدي ، وي



وهذا حيقق تضامناً وتكافال اجتماعياً . والقربات ، ويعم اخلري الطوعي ، ويستفيد الكل من هذا وذاك 
عليه (يم وطيد اجلذور بني األسرة اإلسالمية الكربى ، ويغتين الفقراء ، وتظهر مثرات نداء سيدنا إبراه

ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا { : فيما حكاه اهللا عنه ) السالم
اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعالَةَ فَاجواْ الصيمقيونَ لكُرشي ملَّه٨}  لَع.   

 ويقوى الشعور باالنتماء اخلالد لألمة اإلسالمية ، والغرية على مصاحلها ، واإلحساس بواجب املسلم -
وحقه على أخيه املسلم ، وضرورة اإلسهام يف تفادي املشكالت ، وختطي احملن واألزمات والصعاب ، 

لنفس ، ونقاء القلب ، وعفة اللسان ، وسالمة اجلوارح بطهر ا: وميكن تلخيص منافع احلج الدنيوية 
  .من كل ما يشينها ويوقع يف األذى ) األعضاء(

هي وجوه التقرب إىل اهللا تعاىل ، مبا ميثّل عبودية اإلنسان من قول وفعل ، وترك : منافع احلج األخروية 
  .لذائذ احلياة وشواغل العيش ، كما جاء يف تفسري امليزان 

  ضحة وهي حمو الذنوب ، وغفران السيئات ،ومثرته وا
إِنَّ { : وحتقيق املساواة بني العباد ، فال تفاضل بينهم إال بالتقوى والعمل الصاحل ، كما يف قوله تعاىل 

 بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُمم١١} أَكْر.   

)١/١٨٨(  

  

إلهلي ، الساحة الواحدة الشاملة جلميع احلجاج ، إقبال خالص على والوقوف بعرفة يف ساحة الرضوان ا
اهللا عز وجلّ ، واتصال روحاين مباشر مع اهللا ، واحتماء بسلطان اهللا ، وطلب فضله ورمحته ، موقناً 

فهو رمز مادي : وأما الرمي أو رجم إبليس يف يوم العيد وأيام التشريق الثالثة . احلاج بإجابة دعائه 
مة وساوس الشيطان وأهوائه ، والتخلص من نزعات الشر ، وحماربة الفساد واالحنراف ، فهو كما ملقاو

فيكون رمي اجلمرات ، واستالم احلجر األسود ، " احملسوس يدل على املعقول : " يقول املناطقة 
مادية ، والطواف حول الكعبة ، متثيال للحقائق بصور احملسوسات ، ورمزاً ملعان عميقة بصور حركية 

  .تذكّر املؤمن بأهدافها وغاياا ، وحتمله على استدامة املقاومة لشرور النفس ونزعاا 
إمنا جعل الطواف بالبيت والصفا : (( احلكمة من الطواف بينها النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال 

 وأما قلبه وروحه فإىل رواه أبو داود ، فالطائف يطوف جبسده)) واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا 
وما مسعنا عن )) لبيك اللهم لبيك : (( ولسان احلاج وقلبه يلهجان بقوهلما . اهللا اجتهامها ، وبه تعلقهما 

. . ، فالطواف والتلبية استجابة ألمر اهللا ، وليست للكعبة )) لبيك يا كعبة لبيك : (( أحد أنه قال 
  . اجلسد بالبيت ، وطاف القلب برب البيت طاف: ولعل مما يفسر هذا قول بعض الصاحلني 

وأما ما أورده بعض الزنادقه من أن الطواف بالبيت هو وثنية ، فذاك من زندقتهم وإحلادهم وجهلهم 



  .،فإن املؤمنني ما طافوا به إال بأمر اهللا ، وما كان بأمر اهللا فالقيام به عبادة هللا تعاىل 
 ، فهي رياضة روحية للمؤمن ، لذلك فإن احلاج بعد احلج ويرجم احلاج الشيطان رمزاً ملا بعد احلج

يتذكر الرجم واحلرب اليت أعلنها على الشيطان ، فال يتلكأ عن معاداة من رمجه ، ولذا تتوضح آثار 
  .الرجم بعد احلج يف السلوك واملعامالت ويف الصمود للمغريات 

)١/١٨٩(  

  

متثال من ورق أو خرق ، يطعنه ويصرخ ، فلم يفعل أمل تر عزيزي السائل إىل اجلندي وهو يتدرب على 
  .ألنه تدريب ليوم اللقاء احلقيقي مع األعداء . . . هذا ؟ هل هذا سخف ؟ ال 

أمل تسمع عن اجليوش ، إا تقوم مبناورات بذخرية غري حية ، فهل در الوقت وتضيع تعب اجلند 
 وهو من بالدها ، ويهتف اجلند صيحة النصر إا تتدرب على هدف رمزي حتتله. . وجهدهم عبثاً ؟ ال 

  .إن هذا رمز وتدريب للمعركة احلقيقية القادمة . 
إنه لرمز كتمثال اجلندي ، وكالبقعة اليت احتلت وصرخ اجلميع الحتالهلا صرخة : وكذلك الرجم 

 له بعد اليوم فتمثل الشيطان الذي يصد عن سبيل اهللا يف مكان الرجم مث رمجه ، معناه ال طاعة. . النصر 
، بل حرب معلنة بني احلاج وبينه حىت يلقى احلاج ربه فكلما عرض له يف أمر يريد غوايته تذكر الرجم 

هذا هو القصد من هذه الشعائر . . . واحلرب املعلنة ، فال خيضع له وال يطيعه ، وتبقى طاعته هللا وحده 
اإلميان ، أن مناسك احلج دوران حول ، وليس كما يتصور سخفاء العقول من املستشرقني ، وضعفاء 

  .أحجار ، وتعظيم للرموز املادية ، وامتداد للوثنية 
ليكون ذلك الوداع ؛ وقد تنتهي هذه الشعائر بذبح األضاحي والنذور وجزاءات املخالفة للمناسك 

كما قال اهللا األخري للرذيلة بإراقة الدم تعبرياً عن التخلص منها ، والتزام فضيلة التضحية والفداء ، 
لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّه { : تعاىل 

ِسنِنيحرِ الْمشبو اكُمدا هلَى م١٥} ع.   
حلجاج والعمار وفد اهللا دعاهم فأجابوه وسألوه ا: ( وما أمجل منافع احلج يف حديث رواه البيهقي -

   يف صحيح اجلامع٤١٧١: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين ) فأعطاهم 
  ))نقال عن موقع شبكة بن مرمي اإلسالمية)) + (( منتديات البوابة (( 

  -:الشبهة الرابعة 
  أن اإلسالم لو كان دين حق لتمسك به أبناؤه

  -:واجلواب من وجوه 

)١/١٩٠(  



  

 أن املسلمني الذين يقصرون ىف أمور دينهم ال يؤثر هذا على عقائدهم وهذا خبالف اتمع املسيحى -١
 أن املسلمني املقصرين مىت وجدوا الواعظ الصادق كان لذلك األثر -٢امسا العلماىن حقيقة ومعىن 

أذناب الغرب أما النصارى السريع ىف توبتهم مىت عرفوا احلق الذى يشوهه فىعيوم املضلون من 
  .فالعلمانية هى السمة الغالبة حىت لبعض رجال الدين 

فقد أظهر استطالع للرأي يف بريطانيا أن غالبية الشخصيات البارزة يف اتمع الربيطاين مبن فيهم كبار 
  .رجال الدين املسيحي اليؤمنون بأن اهللا سبحانه وتعاىل خلق السماوات واألرض يف ستة أيام 

 من رجال الدين املسيحي مشلهم االستطالع عن اعتقادهم يف صحة ١٠٣وقد أعرب ثالثة فقط من بني 
  رواية خلق العامل اليت وردت يف التوراة واإلجنيل

وقال مثانون ممن شاركوا يف التحقيق الذي أجراه أحد برامج هيئة اإلذاعة الربيطانية إم اليعتقدون أن 
يه السالم دون أن ميسسها بشر كما اليعتقدون بوجود آدم وحواء إال أن السيدة مرمي أجنبت عيسى عل

األشخاص الذي أدلوا بآرائهم يف هذه الدراسة ومنهم رجال دين ومديرو مدارس وهيئآت تعليمية 
وسياسيون بارزون وعلماء ورؤساء حترير صحف يؤمنون بأن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على تصريف 

نقالً عن هيئة . لى أحداثه وأن الوصايا العشر ميكن تطبيقها يف عصرنا هذا شؤون الكون والتأثري ع
  االذاعة الربيطانية

  )نقال عن موقع الشبكة اإلسالمية ركن احلوار اإلسالمى املسيحى (
  -:الشبهة اخلامسة 

 خبالف أم يؤمنون بعيسى واملسلمون يؤمنون به أيضا فالبد أم على حق ألم يؤمنون مبن عليه اتفاق
  املسلمني فيؤمنون مبحمد وهو خمتلف فيه

  واجلواب
 أن يقلب الكالم فنحن نؤمن باجلميع على أم أنبياء اهللا فاحلق مع أيهم فنحن أحق به بل إننا -١

  النفترض تعارضا أصال بني اإلميان م مجيعا
  اية احليارى أننا النسلم أم يؤمنون بعيسى عليه السالم يقول ابن القيم ىف كتابه هد-٢

)١/١٩١(  

  

ال ميكن اإلميان بنيب من األنبياء، أصال مع جحود نبوة حممد، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه من 
  :جحد نبوته، فهو لنبوة غريه من األنبياء أشد جحدا، وهذا يتبني بوجوه 

  -:منها 



فمن جحد نبوته، فقد كذب األنبياء قبله، أن األنبياء املتقدمني، بشروا بنبوته، وأمروا أممهم باإلميان به، 
فيما أخربوا به، وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به، من اإلميان به، والتصديق به، الزم من لوازم التصديق 

   )١٨٥ص ( م، وإذا انتفى الالزم، انتفى ملزومه قطعا 
  -:ومنها

ع املرسلني قبله، من أوهلم إىل أن دعوة حممد بن عبد اهللا، صلوات اهللا، وسالمه عليه، هي دعوة مجي
آخرهم، فاملكذب بدعوته، مكذب بدعوة إخوانه كلهم، فإن مجيع الرسل جاؤوا مبا جاء به، فإذا كذبه 

  املكذب، فقد زعم أن ما جاء به باطل،
  ويف ذلك تكذيب كل رسول أرسله اهللا، وكل كتاب أنزله اهللا،

  -:ومنها 
 نبوته، وصدقه، أضعاف أضعاف آيات من قبله، من الرسل إن اآليات والرباهني، اليت دلت على صحة

فليس لنيب من األنبياء، آية توجب اإلميان به، إال وحملمد صلى اهللا عليه وسلم مثلها، أو ما هو يف الداللة 
  مثلها، وان مل يكن من جنسها،

لنقلة، واختالف فآيات نبوته أعظم، وأكرب، وأر، وأدل، والعلم بنقلها قطعي، لقرب العهد، وكثرة ا
أمصارهم، وأعصارهم، واستحالة تواطئهم على الكذب، فالعلم بآيات نبوته، كالعلم بنفس وجوده، 
وظهوره، وبلده، حبيث ال متكن املكابرة يف ذلك، واملكابر فيه يف غاية الوقاحة، والبهت، كاملكابرة يف 

  .اجلبال، واألار وجود ما يشاهده الناس، ومل يشاهده هو من البالد، واألقاليم، و
  فإن جاز القدح يف ذلك كله، فالقدح يف وجود عيسى، وموسى، وآيات نبوما، أجوز وأجوز

  ))نقال عن موقع اخليمة العربية(( 
  :هل انتشراإلسالم بالسيف : الشبهة السادسة 

  واجلواب

)١/١٩٢(  

  

سالم ،وإمنا إلزالة منكر كبري ما كان من فتوحات إسالمية لكثري من الدول ليس إلكراه الناس على اإل
من األرض هو حكم طاغوت كافر حىت يرى الناس اإلسالم على حقيقته من دون خوف وال إكراه 

وهؤالء غري مسلمني رغبوا يف العيش يف دار ) أهل الذمة(ويدل على ذلك أن يف اإلسالم تشريع 
ة جتبهم إىل طلبهم وتدخل معهم بعقد اإلسالم مع املسلمني على أن يبقوا على دينهم ، والدولة اإلسالمي

مبوجبه يصري آمناً على نفسه وماله ودمه مع بقائه على دينه ولو كان اإلسالم ينتشر ) عقد الذمة(يسمى 
  بالسيف ملا شرع اإلسالم عقد الذمة وآثاره ما ذكرته



وذلك بإزالة واخلالصة فإن السيف الذي شهره املسلمون هو إلزالة العقبة عن طريق هداية اإلسالم، 
احلكم الكافر وقانونه الكافر وطرح اإلسالم وعرضه وجهاً لوجه مع أولئك الناس الذين كانوا حتت 

  سلطات الكفر وال جمال لإلكراه يف محل الناس على اإلسالم
  ووصايا النىب ىف احلرب خري دليل على ذلك

ال تتمنوا لقاء "  العدو فكان يقول  يدعو املؤمنني إىل عدم متين لقاء- صلى اهللا عليه وسلم-كان النىب
 ،ومسلم يف اجلهاد ١٥٦، ٣٢/١١٢أخرجه البخاري يف اجلهاد "(العدو ، وإذا لقيتموه فاصربوا 

١٩/٢٠.  
 حريصاً على منع القتال حىت بعد أخذ األهبة له،فهو يقول ملعاذ بن جبل وقد أرسله إىل rلقد كان النيب 

هل إىل خري من هذا من سبيل ؛ فإلن يهدي اهللا على :  وقولوا هلم ال تقاتلوهم حىت يقتلوا منكم:"اليمن 
  (١٠٦سنن البيهقي ، اجلزء التاسع ، ص ( يديك رجالً واحداً خري لك مما من محر النعم 

تألفوا الناس وال تغريوا على حي حىت تدعوهم إىل اإلسالم :" إذا بعث جيوشه أو سراياه قال هلم -ج
من أهل بيت من وبر وال مدر تأتوين م مسلمني إال أحب إيل من أن تأتوين فوالذي نفس حممد بيده ما 

  )٦٣٧(زوائد اهليثمي ،اجلزء الثاين ،احلديث رقم(بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجاهلم 

)١/١٩٣(  

  

 اغزو باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا أغزو وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا -د
  )١٧٣١(صحيح مسلم ،اجلزء الثالث ،احلديث رقم(وليدا 

  بلغنا أن النيب كان حيث على الصدقة وينهى عن املثلة:"  قال قتادة-و
  )٣٩٥٦(،احلديث )٥(صحيح البخاري ، اجلزء (
 ماذا فعل النىب مع الذين ءاذوه وطردوه وعذبوا أصحابه حىت مات منهم من مات حتت التعذيب -ز

 فاعل بكم قالوا أخ كرمي وابن أخ كرمي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ال أقول لكم إال ما قال ما تظنون أىن
أخرجه البخارى يف املغازي (قاله أخي يوسف ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني 

٣/٣٤٥(  
سيف والقتال هي من وإليك ايها النصراين األدلة من كتابك املقدس نفسه اليت تثبت أن اجلهاد ومحل ال

  :األمور الربانية الغري مسقطة للنبوات وقد أمر ا الرب وأوصى 
  :قول الرب ملوسى  ] : ٢٢ : ٢٣[ جاء يف سفر اخلروج _ 
 ))ا لَكهتددي أَعضِ الَّتإِلَى اَألر كقُوديالَ الطَّرِيقِ، وطَو كسرحيل كامي أَمالَكلٌ مسرا ما أَنه . . . 
٢٣ نييوالْحو نيانِيعالْكَنو نييالْفَرِزو نيثِّيالْحو نيورِياَألم بِالَد لَكخدى يتح كامي أَمالكم ِسريإِذْ ي



مها أُبِيدأَن ينالَّذ نييوسبالْي٢٤. وبعالَ تو ،هِمتهآلل دجسأَنْ ت اكإِي مهبِيدلْ تب ،مالَهملْ أَعمعالَ تا، وهد
مهابصأَن طِّمحتو(( .  

أن الرب أمر موسى بدخول أراضي االمم االخرى ليحطم  ] : ١١ : ٣٤[ وجاء يف سفر اخلروج _ 
  :اصنامهم ومذاحبهم الوثنية يف سبيل نشر دينه يقول النص 

)١/١٩٤(  

  

 ))تيصا أَوم عأَطبِه موالْي ك . نييوالْحو نييالْفَرِزو نيثِّيالْحو نيانِيعالْكَنو نيورِياَألم كامأَم نم ا طَارِدا أَنه
نييوسبالْيئ١٢َ. وا لهاضٍ إِلَيم تي أَنضِ الَّتاَألر كَّانس عةً مداهعم دقعأَنْ ت اكإِيكاً لَكُمروا شكُونالَّ ي .

إِياكُم أَنْ تعبدوا إِلَهاً ١٤. بلِ اهدموا مذَابِحهم، واكِْسروا أَنصابهم، واقْطَعوا أَشجارهم الْمقَدسة١٣َ
  .))آخر غَيرِي، َألنَّ الرب اسمه غَيور جِداً

أن نيب اهللا إبراهيم حارب امللوك وقهرهم وأخذ  ] ٢ ، ١ : ٧[ انيني وجاء يف رسالة بولس إىل العرب_ 
  !!الغنائم منهم 

  فإذا كان محل السيف هو أمر منايف للنبوة فلماذا أمر الرب موسى وإبراهيم حبمله ؟
لقد دأب املسيحيون على التشنيع على املسلمني بأن دينهم دين حرب وقتال وسفك للدماء وتعطش 

  !ال ، ويزعمون ان هذا هو الدافع الرئيس وراء الفتوحات اإلسالمية للنساء واالمو
ونسوا أن يف كتام املقدس ما ال خيطر على البال من احلروب واإلبادة واخذ األموال بأمر الرب مما ال 

  :يقارن حبال مع ما ينكرونه على املسلمني 
  !!!ة مع التدمري الكامل إباحة قتل الرجال والنساء واألطفال من ست قبائل كامل: أوال 

  .مع أن اإلسالم ى عن قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان 

)١/١٩٥(  

  

وحني تتقَدمونَ لمحاربة مدينة فَادعوها للصلْحِ : (( قول الرب  ] ١٠ : ٢٠[ ورد يف سفر التثنية 
.  واستسلَمت لَكُم، فَكُلُّ الشعبِ الساكنِ فيها يصبِح عبِيداً لَكُمفَإِنْ أَجابتكُم إِلَى الصلْح١١ِ. أَوالً
فَإِذَا أَسقَطَها الرب إِلَهكُم في أَيديكُم، فَاقْتلُوا جميع ١٣وإِنْ أَبت الصلْح وحاربتكُم فَحاصروها ١٢

فيالس دا بِح١٤. ذُكُورِها ووهمالَبٍ، فَاغْنأَس نم ةيندي الْما فكُلُّ مو ،مائهالْباَألطْفَالُ واُء وسا النأَم
لَكُم كُمإِلَه با الرهبهي والَّت كُمائدمِ أَعائنوا بِغعتمتو ،فُِسكُم١٥. َألنائالن ندلُونَ بِكُلِّ الْمفْعكَذَا ته ةي

  .عنكُم الَّتي لَيست من مدن اُألممِ الْقَاطنة هنا



بلْ دمروها ١٧أَما مدنُ الشعوبِ الَّتي يهبها الرب إِلَهكُم لَكُم مرياثاً فَالَ تستبقُوا فيها نسمةً حيةً، ١٦
الْح ندا، كَمأَبِيه ةبِكْر نع بالر كُمرا أَمكَم نييوسبالْيو نييوالْحو نييرِزالْفو نيانِيعالْكَنو نيورِياَألمو نيثِّي

 ،كُم١٨إِلَهو ماَءهروا ووغفَت ،هِمتهآل ةادبي عا فوهساري مهِمِ الَّتاتاسجر وكُملِّمعكَيِ الَ يئُوا إِلَى لطخت
 إِلَهِكُم بالر((  

)١/١٩٦(  

  

 ] ١ : ٧[ طرد وإبادة سبع أمم بكاملها ، وعدم قبول العهد والصلح منهم جاء يف سفرالتثنية : ثانيا
ترِثُوها، وطَرد ومتى أَدخلَكُم الرب إِلَهكُم إِلَى اَألرضِ الَّتي أَنتم ماضونَ إِلَيها ل: (( قول الرب ملوسى 

من أَمامكُم سبع أُممٍ، أَكْثَر وأَعظَم منكُم، وهم الْحثِّيونَ والْجِرجاشيونَ واَألمورِيونَ والْكَنعانِيونَ 
الَ تقْطَعوا .  وهزمتموهم، فَإِنكُم تحرمونهموأَسلَمهم الرب إِلَيكُم٢. والْفرِزيونَ والْحويونَ والْيبوسيونَ

 ،فُقُوا بِهِمرالَ تداً، وهع م٣لَهموهراهصالَ تو . ،هِماتنب نم اَءكُمنالَ أَبو ،هِمائنأَب نم كُماتنوا بجوزفَالَ ت
٤بع نع اَءكُمنونَ أَبوغرِيعاًإِذْ يس كُكُملهيو كُملَيع بالر بغَض مدتحى، فَيرةً أُخهوا آلدبعيي لتاد .
٥بِهِم هلُونفْعا تذَا مه نلَكو : ميلَهاثمرِقُوا تأَحو مهارِيووا سقَطِّعو مهامنوا أَصطِّمحو مهذَابِحوا ممداه((  

   ] :٤٥ : ١[  يف سفر العدد وجاء
 )) ،قا فَوةً فَمنس رِينشرِ عمالْع نم نيغاليلَ الْبائرإِس نم نيصحالِ الْمجلرل الْكُلِّي وعمجفَكَانَ الْم

ائري إِسبِ فري الْحالِ فتلَى الْقع رِينالْقَاد نم هِمائآب وتيب بس٤٦يلَ ح ثَالَثَةَ آالفو أَلْف ئَةم تس
ِسنيمخو ئَةم سمخو(( .  

  صورة أخري من القتل واالستيالء على املغامن: ثالثاً 
فَاآلنَ اقْتلُوا كُلَّ ذَكَرٍ من اَألطْفَالِ، واقْتلُوا أَيضاً كُلَّ امرأَة  ] : (( ١٧ : ٣١[ ورد يف سفر العدد 

 تعاجالً، ضجالً ١٨رجر اجِعضت اَء لَمذْركُلَّ ع ا لَكُمويحتنِ اسلَكو((.  

)١/١٩٧(  

  

  :أوامر الرب بأخذ الغنائم وتوزيعها 
أَحصِ أَنت وأَلعازار الْكَاهن ورؤساُء "٢٦: وقَالَ الرب لموسى ] : (( ٢٥ : ٣١[ جاء يف سفر العدد 

وقَسمِ الْغنائم مناصفَةً بين الْجند الْمشترِكني في ٢٧ الْغنائم والسبي من الناسِ والْحيوان، الْعشائرِ
ةاعمكُلِّ الْج نيببِ ورس٢٨ِ. الْحمكُلِّ خ نداً ماحبِ، ورلِ الْحمِ أَهائغَن نم بلريباً لصذْ نخو نم ئَةم 

 من نِصف أَهلِ الْحربِ تأْخذُها وتعطيها َأللعازار الْكَاهنِ تقْدمةً ٢٩. الناسِ والْبقَرِ والْحمريِ والْغنمِ



بلرا٣٠. لاسِ والن نم ِسنيمكُلِّ خ نداً ماحيلَ وائرنِي إِسب فنِص نذُ مأْختمِ ونالْغريِ ومالْحقَرِ ولْب
  .وسائرِ الْبهائمِ، وتعطيها لالَّوِيني الْقَائمني علَى خدمة خيمة االجتماعِ

  : ألف فارس ٤٠داود النيب وقواته يقتلون : رابعاً
  ١٨ : ١٠: ويف صموئيل الثاين 

 ))ى قَدتنِّ حداُألر رهن ازتاجوسٍوربٍ ضري حف انشيقَى الْجفَالْت يالَمإِلَى ح ونَ ١٨. مياما لَبِثَ اَألرمو
وأُصيب . أَن اندحروا أَمام اِإلسرائيليني، فَقَتلَت قُوات داود رِجالَ سبعِ مئَة مركَبة، وأَربعني أَلْف فَارِسٍ

  ))س الْجيشِ ومات هناك شوبك رئي
  والتاريخ احلديث شاهد على جرائمهم: خامساًً  

فكالم مل يعرفه املسيحيون مع أنفسهم يوماً وال مع "قوهلم من ضربك على خدك األمين فأدر له األيسر 
بني يذكر املؤرخون أن الذين قتلتهم املسيحية يف انتشارها يف أوروبا يتراوح عددهم .أعدائهم ساعة

سبعة ماليني كحد أدىن ومخسة عشر مليوناً كحد أعلى ، وفضاعة هذا العدد تتضح عندما نتذكر أن 
  !عدد سكان أوروبا آنذاك كان جزءاً ضئيالً من سكاا اليوم

)١/١٩٨(  

  

مبا أن أرواح ) بناة اإلنسانية (يف القرن السادس عشر يف كتاب )الكاثوليكية( تقول ملكة إجنلترا -١
   سوفالكفرة

  حترق يف جهنم أبداً ؛ فليس هناك أكثر شرعية من تقليد االنتقام اإلهلي بإحراقهم على األرض
 أبيدت املاليني - اليت استمرت أكثر من ثالثة قرون ضد اإلسالم واملسلمني-يف احلروب الصليبية 

األجنة مث حرقها ودمرت القرى واملدن ، وهدمت املساجد واملعابد، وكانت تبقر بطون احلوامل إلخراج 
  بعد ذلك يف ضوء الشموع واملشاعل

  -شارملان هو الذي فرض املسيحية حبد السيف 
ذبح كل من رفض اعتناق املسيحية يف النرويج ،قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم ) أوالف(وامللك 

  -وشردهم ، حىت انفردت املسيحية بالبالد 
انيال بيتر وفتش عملية ذبح غري املسيحيني ليلة عيد د(ويف اجلبل األسود بالبلقان قاد األسقف احلاكم 

  -امليالد 
بإعدام كل من أىب الدخول يف املسيحية أو )م١٣٧٠-١٣٤٢(ويف احلبشة قضى امللك سيف أرعد

  -نفيهم من البالد 
  -هي اليت أبادت اهلنود احلمر يف أمريكا -وليس اإلسالم-مث جند أن املسيحية



-عت الشعب الفلسطيين من أرضه لتسليمها إىل أعداء املسيح وحممد مث جند املسيحية هي اليت اقتل
  - على السواء -عليهما السالم

من الذي أشعل احلروب العاملية ، لقد قتل يف احلرب العاملية األوىل عشرة ماليني ويف الثانية حوايل 
  .مليون ٧٠

  ) .شيماهريو(و) جنازاكي(وكم قتل من البشر بالقنابل الذرية اليت ألقيت على 

)١/١٩٩(  

  

وترى املسيحية يف حرا الصليبية عندما حاصرت بيت املقدس وشددت احلصار ورأى أهلها أم 
األمان على أنفسهم وأمواهلم فأعطاهم األمان على أن يلجأوا ) طنكرد(مغلوبني فطلبوا من قائد احلملة 

الشيوخ واألطفال والنساء ، وذحبوا إىل املسجد األقصى رافعني راية األمان فامتالء املسجد األقصى ب
كالنعاج وسالت دماءهم يف املعبد حىت ارتفعت الدماء إىل ركبة الفارس وعجت شوارعنا باجلماجم 
احملطمة واألذرع واألرجل املقطعة واألجسام املشوهة ، ويذكر املؤرخون أن الذين قتلوا يف داخل 

  .فرنج هذه الفضائحاملسجد األقصى فقط سبعني ألفاً وال ينكر مؤرخو ال
 سنة من هذه ازرة فتح صالح الدين بيت املقدس ٩٠لكنك إذا التفت إىل اجلانب اإلسالمي بعد 

  -فماذا فعل لقد كان فيها ما يزيد على مائة ألف غريب بذل هلم األمان على أنفسهم وأمواهلم 
، ونشاهد املسيحيني ماذا وعصرنا اليوم خري شاهد على ذلك ، نرى اليهود ماذا يفعلون يف فلسطني 

لقد قصفوا أفغانستان ،مث حتولوا إىل العراق ليدمروها فقصفوا وقتلوا وعاثوا يف األرض فساداً ..يعملون 
  !!.فأين وصايا املسيح اليت يدعوا ويتشدقون ا.. 

ريكا ، يف بيت إجنلترا ، وفرنسا ، وإيطاليا ، ورومانيا ، وأم: ممثل احللفاء ) اللورد اللنيب ( أمل يقف 
اليوم انتهت : ( ، حني استوىل عليه يف أخريات احلرب الكربى األوىل قائال١٩١٨ًاملقدس يف سنة 

  ! .؟) احلروب الصليبية 
صالح (  أمام قرب البطل املسلم - وقد دخل دمشق -ممثل احللفاء أيضاً ) غورو ( وأمل يقف الفرنسي 

  !!؟)  الدين لقد عدنا يا صالح(قائالً ) الدين األيويب 
  وهل هدمت الديار ، وسفكت الدماء ،واغتصبت األعراض يف البوسنة واهلرسك إال باسم الصليب ؟

غريها ؟ وهل ...؟ ويف إفريقيا ؟واندونيسيا ؟ و- ومازال حيدث -بل أين هؤالء مما حدث يف الشيشان 
ش ىف حربه األخرية ستكون يستطيع هؤالء إنكار أن ما حدث يف كوسوفا كان حربا صليبية ؟ أمل يقل بو

  حربا صليبية

)١/٢٠٠(  



  

و مثل هذه الفظائع مل يقع يف جهاد املسلمني ألعدائهم فما كانوا يقتلون النساء و ال األطفال و ال 
ال ختونوا و ال :"الدمهاء من الناس ، و جيدر أن نذكر بوصية الصديق حيث قال ألسامة بن زيد و جنده

ثلوا ، و ال تقتلوا طفالً و ال شيخاً كبرياً و ال امرأة ، و ال تعزقوا خنالً و ال تغدروا و ال تغلوا و ال مت
و إذا مررمت بقوم .حترقوه ، و ال تقطعوا شجرة مثمرة، و ال تذحبوا شاة و ال بقرة و ال بعرياً إال لألكل

  ...."فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له 
دول اليت مل يدخلها مسلم جماهد بسيفه ؟ وإمنا انتشر فيها اإلسالم بوساطة العلماء بل ما رأي هؤالء يف ال

والتجار والبحارة كأندونيسيا ، والصني ، وبعض أقطار إفريقيا ، وأوروبا وأمريكا ، فهل جرد املسلمون 
 وغريها ، جيوشاً أرغمت هؤالء على اإلسالم ؟ أال فليسألوا أحرار الفكر الذين أسلموا من أوروبا

  .وسيجدون عندهم النبأ اليقني 
  )نقال عن موقع املسيحية ىف امليزان (
  بتصرف) ١٩٧ -١٩٠(عبد الودود شليب ص/ د.حوار صريح بني عبد اهللا وعبد املسيح (

  ) .نقال عن موقع موقع بسمك اللهم للرد على النصارى حتت عنوان هل انتشر اإلسالم حبد السيف
  ) .حممد أبوشهبة : رية النبوية للشيحالشبكة اإلسالمية الس(

  من الذي أحرق مكتبة االسكندرية ؟؟: الشبهة السابعة 
. من االامات الشائعة الىت يرمى ا اإلسالم واملسلمون هو إحراق عمرو بن العاص ملكتبة األسكندرية

ؤرخني من ويستشهدون ببعض النصوص الىت ذكرت ىف بعض املراجع التارخيية الىت كتبها بعض امل
  .املسلمني والنصارى

اإلفادة واالعتبار ىف األمور "ىف كتابه )  م ١٢٣١( وحجتهم ىف ذلك ما كتبه عبد اللطيف البغدادى 
، واملقريزى يكاد ينقل ماذكره البغدادى حرفياً ، وكذلك ابن " املشاهدة واحلوادث املعاينة بأرض مصر

، وكذلك الكاتب النصراىن أبا الفرج " بأخبار احلكماءأخيار العلماء "ىف كتابه )  م ١٢٤٨( القفطى 
  ".خمتصر الدول"ىف كتابه )  م ١٢٧٧( امللطى 

  :واجلواب أنه 

)١/٢٠١(  

  

 م، وقد تالحظ من التواريخ أعاله أن أول ٦٤٢ من املعروف أن عمرو بن العاص قد فتح مصر عام -
أضف إىل ذلك أن .  عام٦٠٠بلغ تقريباً من كتب عن هذا هو عبد اللطيف البغدادى بعد الفتح بزمن ي

املؤرخني الذين سبقوه مل يشريوا إىل هذه التهمة أية إشارة مع أم قد تكلموا ىف كتبهم بإسهاب عن 



تقريباً والطربى واليعقوىب )  م ٩٠٥( ومن هؤالء املؤرخني سعيد بن البطريق. الفتح العرىب ملصر
أضف إىل ذلك أن الكتاب ىف القرنني السابقني للفتح . موالبالذرى وابن عبد احلكم والكندى وغريه

العرىب مل يذكروا شيئاً عن وجود مكتبة عامة ىف األسكندرية، وكذلك مل يشر إليها حنا النقيوس وال إىل 
  .إحراقها مع أنه كتب عن الفتح العرىب

أن  ): ٢٠٨ة صفح( بباريس ١٨٨٤املطبوع عام " حضارة العرب" أكَّد لوبون جوستاف ىف كتابه -
م عند جمىء يوليوس .  ق ٤٨املكتبة مل تكن موجودة عند الفتح العرىب ، إذ كانت قد أُحرِقَت عام 

  .قيصر إىل األسكندرية
 وأضاف أن يوليوس قيصر كان ٣٠٧ - ٣٠٣صفحة " فتح العرب ملصر"وهذا ما أكده بطلر ىف كتابه 

ريون من كل جانب حتت قيادة أخيالس ، م ىف حى الربوكيون حييط به املص.  ق ٤٨حمصوراً سنة 
يقصد (فأحرق السفن الىت ىف امليناء لقطع خط الرجعة على يوليوس وقيل إن النريان امتدت إىل املكتبة 

  .وأحرقت املكتبة وأفنتها أو قد فنيت متاماً ىف القرن الرابع امليالدى) هنا مكتبة املتحف أو املكتبة األم
أما املكتبة الوليدة الىت قامت ىف السريابيوم فإا كانت ىف حجرات متصلة : ويواصل بطلر دفاعه قائالً

 م على يد املسيحيني الذين ٣٩١ببناء معبد السريابيوم وقد أحرق هذا املعبد ىف عهد تيودوسيوس عام 
  .كان يقودهم رئيسهم تيوفيلوس

أن  ): ٢٧٥صفحة (زء التاسع اجل" إضمحالل وسقوط اإلمرباطورية الرومانية" أكَّد جيبون ىف كتابه -
  . م ىف عهد تيودوسيوس٣٩٥ - ٣٨٧املكتبة قد أُحرِقَت عام 

)١/٢٠٢(  

  

وقد يدل على صدق هذه األقوال أن أحد الرحالة الرومان وامسه أورازيوس قد زار مصر ىف أوائل 
ب ىف هذه  م وذكر أنه مل جيد سوى رفوف خالية من الكت٤١٦القرن اخلامس امليالدى وكتب عنها سنة 

  .املكتبة
نقالً عن أىب الفرج ) ٤٣ - ٤٢صفحة (ذكر جرجى زيدان ىف جزئه الثالث من كتابه التمدن اإلسالمى 

 أن يوحنا النحوى صرح أن املكتبة كان ا - وهذا مانقله املقريزى عنه باحلرف -) النصراىن(امللطى 
ذه الكتب مت احراقها ىف ستة أشهر بعد  كتاباً وأن ه٥٠ ١٢٠على عهد بطوملاوس فيالدلفوس أكثر من 

  .أن وزعت على أربعة آالف محام
  : ويعترض فريق من املؤرخني على رواية أىب الفرج ألسباب كثرية ال يقرها العقل-
  . سنة٤٠ أو ٣٠ مات يوحنا النحوى قبل فتح العرب ملصر حبواىل -١
احلمامات الىت يقوم على خدمتها  كيف يعمل عمرو بن العاص على إحراق الكتب مث يسلمها إىل -٢



   مع العلم بوجود كتب ومقتنيات نفيسة ىف هذه املكتبة؟-نصارى مصر 
   أمل يكن ىف استطاعة أصحاب احلمامات أن يبيعوا ويترحبوا منها؟-٣
   أمل يكن ىف استطاعة أحد األثرياء من أمثال يوحنا النحوى أن يشتروها؟-٤
  .اغد الذى ال يصلح إليقاد النار كانت الكتب تصنع من ورق الك-٥
 من املعروف أن املسلمني كانوا يعملون على نشر العلم منذ غزوة بدر، ولذلك كانوا يطلقون -٦

  .سراح األسري إذا قام بتعليم عشرة من املسلمني
 املدقق ىف احلديث املنسوب ليوحنا النحوى لعمرو بن العاص حيث ذكر أن هذه الكتب نفيسة وال -٧
قدا مال خيص أقباط مصر ، والعهد الذى أخذه عمرو . ر مبالتوما كان لعمرو بن العاص أن حيرقها أل

  .على نفسه يقتضى محاية األقباط وأمواهلم
 دفع عمرو بن العاص للمصريني ىف الوجه القبلى مثن ما أتلفه الرومان ىف هجومهم الثاىن على مصر -٨

فيستبعد أن يكون قد . وات الرومانية بعيداً عن األسكندريةبسبب خطته الىت كانت ترمى إىل سحب الق
  .أتلف ممتلكام وأمواهلم إبراراً بعهده معهم

)١/٢٠٣(  

  

 رأى الرسول عليه الصالة والسالم مع عمر بن اخلطاب رقوقا من الكتاب املقدس ومل يأمره حبرقه -٩
 عن قول التوراة ىف الزناة وقرأوا كذلك سأل الرسول عليه الصالة والسالم اليهود. أو التخلص منه

  .عليه من الكتاب الذى بأيديهم ، ومل يأمر أحداً برتعه منهم أو حرقه
 على الرغم من أن الكتاب املقدس به بعض النصوص الىت يراها املسلم شركاً بيناً أو كفراً صرحياً -١٠

م النصوص الىت تشري إىل زنا األب أو قذفاً ال مراء فيه ىف حق األنبياء ، وعلى الرغم أن البعض قد يفه
ببناته ، أو زنا احلمى بكنته، إال أنه مل يقم أحد من املسلمني حبرق نسخة واحدة من الكتاب املقدس وال 

  .توجد نصوص ىف القرآن أو السنة حتض على ذلك
تب وهو عبارة عن مكتبة عامة ودار علم ومك" بيت احلكمة" م ىف بغداد ٨٣٠ أنشأ املأمون عام -١١

فيستبعد على مسلم أُمر بالعلم . ترمجة، ويعد بيت احلكمة أعظم صرح ثقاىف نشأ بعد مكتبة األسكندرية
  .والقراءة والبحث والتدبر أن حيرق كتاباً للعلم

 قيام الكثريين من العرب بدراسة اللغات األجنبية وترمجة كتب بعض مشاهري العلوم ىف العصر -١٢
التجار إىل بالد اهلند وبيزنطة للبحث عن كتب ) على نفقام اخلاصة(ء العرب األغريقى، وإرسال العلما

  .العلم وشرائها 
للكاتبة زجيريد " تسطع على الغرب] أصل الترمجة مشس اهللا[مشس العرب "أنقل بعضاً منهم من كتاب 



  :هونكه مثل 
ومن . ومانية ودراسة ما فيهاكان العلماء املسلمني حريصني على اقتناء كتب العلم اليونانية و الر) ١

أمثال ذلك رجل العلم العظيم موسى بن شاكر وأوالده الثالث حممد وأمحد وحسن ىف عصر اخلليفة 
وكانوا يرسلون أتباعهم إىل بالد . وقد برعوا ىف علم الفلك ودراسة طبقات اجلو والرياضة. املأمون

ولو كان ىف اإلسالم نص ينهى . دة من علومهمالبيزنطيني على نفقام لشراء الكتب وترمجتها واالستفا
  .عن ذلك ملا اقترفوا إمث البحث عن العلم وترمجة الكتب وتعليم الغرب

)١/٢٠٤(  

  

فقد كان على علم بكتب . حرص العلماء أمثال اخلوارزمى على اقتناء كتب العلم اهلندية وغريها) ٢
  .بطلميوس عن جداول احلساب واجلرب وهو من قام بتصحيحها

  ترجم ثابت بن قرة لبىن موسى عدداً كبرياً من األعمال الفلكية والرياضية والطبية) ٣
ألبولونيوس وأرمشيدس وإقليدس وتيودوسيوس وأرستوطاليس وأفالطون وجالينوس وأبوقراط 

كما أنه صحح ترمجات حنني بن اسحق وولده مث شرع ىف وضع مؤلفات ضخمة له، فوضع . وبطلميوس
فهذا منوذجاً من .  مؤلفات باللغة السريانية ىف الفلك والرياضيات والطب١٠ياً و  مؤلفاً عرب١٥٠

  .النماذج املشرقة ىف صفحات علم العرب وتقديسهم للعلم
فهل يصدق أحد العقالء أن املسلمني قاموا بإحراق مكتبة عظيمة مثل مكتبة األسكندرية مث بعد ذلك 

  !!! العلماء الذين حرِقت كتبهم؟يتكبد علماؤهم مشقة البحث عن مؤلفات لنفس
  .فهل قابل الغرب هذا بالشكر؟ ال

فقد طمسوا اهلوية العربية حىت ال يظهر اإلسالم متألًأل وسط الظالم الذى فرضه قساوسة وأساقفة 
  .وباباوات الدين النصراىن على كل من أتى حبقيقة علمية ختالف الكتاب املقدس وتظهر جهل من ألَّفوه

 أجلوريزموس"اخلوارزمى فقد أمسو "Algorizmus ابن سينا أريستوفوليس" وأمسو "
Aristofolis أو Avicienne ابن رشد أفريوس" وأمسو "Averoes  

  ":العلم عند العرب: " ىف كتابه القيمAldo Mieliوخنتتم هذا الرد بقول ألدوميلى 

)١/٢٠٥(  

  

من األغريقية إىل السريانية ، (كان املترمجون ]  الثامنبداية القرن[ىف القرن األول من خالفة العباسيني "
"  من النشاط العلمى- على وجه اخلصوص -هم الذين حيتلون املرتبة األوىل ) ومن السريانية إىل العربية



فال يعقل أن . وكان من بني هؤالء العلماء واملترمجني نصارى ويهود احتضنتهم قصور اخلالفة نفسها
ومن أمثال هؤالء العلماء تيوفيل بن توما الرهاوى وهو . علومهم مث حنتضن علماءهمحنرق كتبهم ونبيد 

 م ، وكذلك أىب ٧٧١ م، وجرجس بن جربيل بن خبتيشوع املتوىف عام ٧٨٥مسيحى ماروىن توىف عام 
  ). من مشس العرب تشرق على الغرب١٨٤صفحة ( م ، ٨٠٠حيىي البطريق املتوىف عام 

  ) اإلسالمية نقال عن شبكة بن مرمي( 
  :حيتج النصارى ببعض احلجج الواهية على صحة ما هم عليه : الشبهة الثامنة 

إن القرآن الكرمي ورد بأن عيسى عليه السالم روح اهللا تعاىل وكلمته ، وهو اعتقادنا :  منها أم قالوا-
.  

دعيه النصارى ، أن من احملال أن يكون املراد الروح والكلمة على ما ت: واجلواب من وجوه أحدها
وكيف يليق بأدىن العقالء أن يصف عيسى عليه السالم بصفة ، وينادي ا على رؤوس األشهاد ، 

ويطبق ا اآلفاق ، مث يكفر من اعتقد تلك الصفة يف عيسى عليه السالم ويأمر بقتاهلم وقتلهم وسفك 
  .اد على غري ما فهمه النصارىدمائهم وسيب ذراريهم ، وسلب أمواهلم ، وهذا برهان قاطع على أن املر

  ريح وروح لغتان ، وكذلك يف: أن الروح اسم الريح الذي بني اخلافقني يقال هلا : ثانيها
اجلمع رياح وأرواح ، واسم جلربيل عليه السالم وهو املسمى بروح القدس ، والروح اسم للنفس 

   .املقومة للجسم احليواين ، والكلمة اسم للفظة املفيدة من األصوات
هذه الكلمة خط حسن : وتطلق الكلمة على احلروف الدالة على اللفظة من األصوات ، وهلذا يقال 

ومكتوبة باحلرب ، وإذا كانت الروح والكلمة هلما معان عديدة فعلى أيهما حيمل هذا اللفظ ؟ ومحل 
  .النصراين اللفظ على معتقده حتكم مبجرد اهلوى احملض 

)١/٢٠٦(  

  

واب حبسب االعتقاد ال حبسب اإللزام ، أن معىن الروح املذكور يف القرآن الكرمي يف وهو اجل:وثالثهما 
حق عيسى عليه السالم هو الروح الذي مبعىن النفس املقوم لبدن اإلنسان ، ومعىن نفخ اهللا تعاىل يف 
اهللا ، عيسى عليه السالم من روحه أنه خلق روحا نفخها فيه ، فإن مجيع أرواح الناس يصدق أا روح 
وروح كل حيوان هي روح اهللا تعاىل ، فإن اإلضافة يف لسان العرب تصدق حقيقة بأدىن املالبسة ، 

: شل طرفك يريد طرف اخلشبة ، فجعله طرفا ، للحامل ، ويقول : كقول أحد حاملي اخلشبة آلخر 
ارنة فقط ، طلع كوكب زيد إذا كان جنم عند طلوعه يسري بالليل ، ونسبة الكوكب إليه نسبة املق

فكيف ال يضاف كل روح إىل اهللا تعاىل، وهو خالقها ومدبرها يف مجيع أحواهلا ؟ وكذلك يقول بعض 
  الفضالء ملا سئل عن هذه



نفخ اهللا تعاىل يف عيسى عليه السالم روحا من أرواحه ، أي مجيع أرواح احليوان أرواحه ، : اآلية فقال 
  كما قال: لته بذكر اإلضافة إليه ، يقال وأما ختصيص عيسى عليه السالم ، وعلو مرت

مع أن اجلميع عبيده ، وإمنا }إن عبادى ليس لك عليهم سلطن{. .}وما أنزلنا على عبدنا{:تعاىل 
التخصيص لبيان مرتلة املخصص ، وأما الكلمة فمعناها أن اهللا تعاىل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ، 

  ة كن ، فلما أوجد اهللا تعاىل عيسى عليه السالمفما من موجود إال وهو منسوب إىل كلم
كن يف بطن أمك فكان ، وختصيصه بذلك للشرف كما تقدم ، فهذا معىن معقول متصور ليس : قال له 

فيه شئ كما يعتقده النصارى من أن صفة من صفات اهللا حلت يف ناسوت املسيح عليه السالم ، وكيف 
  إن: ، بل لو قيل ألحدنا ميكن يف العقل أن تفارق الصفة املوصوف 

)١/٢٠٧(  

  

علمك أو حياتك انتقلت لزيد ألنكر ذلك كل عاقل ، بل الذي ميكن أن يوجد يف الغري مثل الصفة ، 
وأما أا هي يف نفسها تتحرك من حمل إىل حمل فمحال ألن احلركات من صفات األجسام ، والصفة 

ات ، والصفات أجسام ، وأن أحكام ليست جسما ، فإن كانت النصارى تعتقد أن األجسام صف
املختلفات وإن تباينت شئ واحد سقطت مكاملتهم ، وذلك هو الظن م ؛ بل يقطع بأم أبعد من ذلك 
عن موارد العقل ومدارك النظر ، وباجلملة فهذه كلمات عربية يف كتاب عريب ، فمن كان يعرف لسان 

 وتعميماته ، وإطالقاته وتقييداته ، وسائر أنواع العرب حق معرفته يف إضافة وتعريفاته وختصيصاته ،
استعماالته فليتحدث فيه ويستدل له ، ومن ليس كذلك فليقلد أهله العلماء به ، ويترك اخلوض فيما ال 

  .يعنيه وال يعرفه 
  .}وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيمة{: أم قالوا يف الكتاب العزيز إنه :  ومنها -
  :اجلوابو

)١/٢٠٨(  

  

أن الذين اتبعوه ليسوا النصارى الذين اعتقدوا أنه ابن اهللا ، وسلكوا مسلك هؤالء اجلهلة ، فإن اتباع 
اإلنسان موافقته فيما جاء به وكون هؤالء املتأخرين اتبعوه حمل الرتاع ، بل متبعوه هم احلواريون ، ومن 

ذين رفعهم اهللا يف الدنيا واآلخرة ، وحنن إمنا نطالب تابعهم قبل ظهور القول بالتثليث ، أولئك هم ال
هؤالء بالرجوع إىل ما كان أولئك عليه فإم قدس اهللا أرواحهم آمنوا بعيسى وجبملة النبيني صلوات اهللا 

 ، فكانوا ينتظرون - صلى اهللا عليه وسلم -عليهم أمجعني ، وكان عيسى عليه السالم بشرهم مبحمد 



يه السالم ، وكذلك ملا ظهر عليه السالم جاءه أربعون راهبا من جنران فتأملوه ظهوره ليؤمنوا به عل
فوجدوه فهو املوعود به يف ساعة واحدة مبجرد النظر والتأمل لعالماته ، فهؤالء هم الذين اتبعوه وهم 

املرفوعون ، وأما هؤالء النصارى فهم الذين كفروا به مع من كفر ، وجعلوه سببا النتهاك حرمة 
ربوبية بنسبة املقدس عن صفات البشر إىل الصاحبة والولد الذي ينفر منها أقل رهبام ، حىت أنه قد ال

ءأنت قلت للناس اختذوىن وأمي إهلني من {:ورد أن اهللا تعاىل إذا قال لعيسى عليه السالم يوم القيامة 
 ، وانتهاك حرمة جالله ، يسكت أربعني سنة خجال من اهللا تعاىل حيث جعل سببا للكفر به. }دون اهللا 

فخواص اهللا تعاىل يأملون وخيجلون من اطالعهم على انتهاك احلرمة ، وإن مل يكن هلم فيها مدخل وال هلم 
فيها تعلق ، فكيف إذا كان هلم فيها تعلق من حيث اجلملة ، ، فما آذى أحد عيسى عليه السالم ما 

  .مبنه وكرمه آذته هؤالء النصارى ، ونسأل اهللا العفو والعافية 
إن القرآن الكرمي شهد بتقدمي بيع النصارى وكنائسهم على مساجد املسلمني : أم قالوا : ومنها-٥

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها {: بقوله تعاىل 
يها ذكر اهللا كثريا ، وذلك فقد جعل الصوامع والبيع مقدمات على املساجد ، وجعل ف}اسم اهللا كثريا

  يدل على أن النصارى على حق
  من وجوه: واجلواب 

)١/٢٠٩(  

  

أن املراد ذه اآلية أن اهللا تعاىل يدفع املكاره عن األشرار بوجود األخيار ، فيكون وجود : أحدها
ألرض من بالء األخيار سببا لسالمة األشرار من الفنت واحملن ، فزمان موسى عليه السالم يسلم فيه أهل ا

يعمهم بسبب من فيه من أهل االستقامة على الشريعة املوسوية ، وزمان عيسى عليه السالم يسلم فيه 
 يسلم فيه أهل األرض -صلى اهللا عليه وسلم -أهل االستقامة على الشريعة العيسوية ، وزمان حممد 

ألزمان الكائنة بعد األنبياء بسبب من فيه من أهل االستقامة على الشريعة احملمدية ، وكذلك سائر ا
عليهم السالم ، كل من كان مستقيما على الشريعة املاضية هو سبب لسالمة البقية ، فلوال أهل 

االستقامة يف زمن موسى عليه السالم مل يبق صوامع يعبد اهللا تعاىل فيها على الدين الصحيح لعموم 
ان ، فلوال أهل اخلري يف زماننا مل يبق مسجد يعبد اهلالك ، فينقطع اخلري بالكلية ، وكذلك يف سائر األزم

  .اهللا فيه على الدين الصحيح ، ولغضب اهللا تعاىل على أهل األرض 
والصوامع أمكنة الرهبان يف زمن االستقامة حيث يعبد اهللا تعاىل فيها على دين صحيح ، وكذلك البيعة 

 تعاىل فيها وبدلت شرائعه ، وكانت حمل والصالة واملسجد ، وليس املراد هذه املواطن إذا كفر باهللا
العصيان والطغيان ال حمل التوحيد واإلميان ، وهذه املواطن يف أزمنة االستقامة ال نزاع فيها ، وإمنا 



الرتاع ملا تغريت أحواهلا ، وذهب التوحيد وجاء التثليث وكذبت الرسل واألنبياء عليهم السالم ، 
، حينئذ هي أقبح بقعة على وجه األرض وألعن مكان يوجد ، فال وصار ذلك يتلى يف الصباح واملساء 
  .جتعل هذه اآلية دليال على تفضيلها 

)١/٢١٠(  

  

أن هذه اآلية تقتضي أن املساجد أفضل بيت عند اهللا تعاىل على عكس ما قاله هؤالء اجلهال بلغة :وثانيها
ب للهالك من العظيم املرتلة ، والقاعدة العرب ، وتقريره أن الصنف القليل املرتلة عند اهللا تعاىل أقر

العربية أن الترقي يف اخلطاب إىل األعلى فاألعلى أبدا يف املدح والذم والتفخيم ، واالمتنان ؛ فتقول يف 
العاصي : البطل الشجاع ، ألنك تعد راجعا عن األول ، ويف الذم: الشجاع البطل ، وال تقول : املدح 

فالن يغلب األلف واملائة ، ويف االمتنان ال أخبل : لعاصي ، ويف التفخيم الفاسق ا: الفاسق ، وال تقول
عليك بالدرهم وال بالدينار ، وال يقول بالدينار والدرهم ، والسر يف اجلميع أنك تعد راجعا عن األول 
كقهقرتك عما كنت فيه إىل ما هو أدىن منه ، إذا تقرر ذلك ظهرت فضيلة املساجد ومزيد شرفها على 

لوال السلطان هللك الصبيان : ها ، وإن هدمها أعظم من جتاوز ما يقتضي هدم غريها ، كما نقول غري
والرجال واألمراء ، فترتقي أبدا لألعلى فاألعلى لتفخيم أمر عزم السلطان ، وإن وجوده سبب عصمة 

  .لوال السلطان هللك األبطال والصبيان لعد كالما متهافتا : هذه الطوائف ، أما لو قلت
أن اآلية تدل على أن املساجد أفضل بيت وضع على وجه األرض للعابدين من وجه آخر ، :وثالثها

جاء زيد ، : وذلك أن القاعدة العربية أن الضمائر إمنا حيكم بعودها على أقرب مذكور ، فإذا قلت 
خيتص . } كثريايذكر فيها اسم اهللا{:وخالد ، وأكرمته فاإلكرام خاص خبالد ، ألنه األقرب فقوله تعاىل

باألخري الذي هو املساجد ، فقد اختصت بكثرة ذكر اهللا تعاىل ، وهو يقتضي أن غريها مل يساوها يف 
  .كثرة الذكر ، فتكون أفضل ، وهو املطلوب 

)١/٢١١(  

  

وأنزلنا {:القرآن دل على تعظيم احلواريني واإلجنيل ، وأنه غري مبدل بقوله تعاىل: أم قالوا :  ومنها-
وإذا صدقها ال تكون مبدلة ، وال يطرأ التغيري . }يك الكتب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتب إل

ذلك * الَم {:عليها بعد ذلك لشهرا يف األعصار واألمصار ، فيعذر تغريها ، ولقوله تعاىل يف القرآن 
ذبوك فقد كذب رسل فإن ك{: والكتاب هو اإلجنيل لقوله تعاىل. }الكتب ال ريب فيه هدى للمتقني 

والكتاب ها هنا هو اإلجنيل ، وألنه تعاىل لو أراد . }من قبلك جاءو بالبينات والزبر والكتب املنري 



  .}ءامنت مبا أنزل اهللا من كتب {: القرآن مل يقل ذلك ؛ بل قال هذا ، ولقوله تعاىل
ذين اتبعوا عيسى عليه السالم ، أن تعظيم احلواريني ال نزاع فيه ، وأم من خواص عباد اهللا ال:واجلواب

 يف آخر الزمان ، على ما دلت -صلى اهللا عليه وسلم-ومل يبدلوا ، وكانوا معتقدين لظهور نبينا حممد 
أن الكتب : وأما تصديق القرآن ملا بني يديه فمعناه : عليه كتبهم وإمنا كفر وخالف احلادثون بعدهم 

 كانت حقا موافقة للقرآن ، والقرآن موافق هلا ، وليس املراد املتقدمة عند نزوهلا قبل تغيريها وختبيطها
  .الكتب املوجود اليوم فإن لفظ التوراة واإلجنيل إمنا ينصرفان إىل املرتلني 

)١/٢١٢(  

  

فمن االفتراء العجيب والتخيل الغريب ، : ، وأنه املراد به اإلجنيل } ذلك الكتب { : وأما قوله تعاىل 
طبة على أن املراد به القرآن ليس إال ، وإذا أخرب الناطق بذا اللفظ ، وهو رسول بل أمجع املسلمون قا

 أن املراد هذا الكتاب ، كيف يليق أن حيمل على غريه ، فإن كل أحد -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
مصدق فيما يدعيه يف قول نفسه إمنا ينازع يف تفسري قول غريه ، إن أمكنت منازعته ، وأما اإلشارة 

ذا للقريب ، وذاك للمتوسط ، وذلك : ذلك اليت اغتر ا هذا السائل فاعلم أن لإلشارة ثالثة أحوال ب
للبعيد ، لكن البعد والقرب يكون تارة بالزمان وتارة باملكان ، وتارة بالشرف ، وتارة باالستحالة ، 

دهش حبسنه ، وقد قطعن أيديهن من ال: ولذلك قالت زليخا يف حق يوسف عليه السالم باحلضرة
، إشارة لبعده عليه السالم يف شرف احلسن ، وكذلك القرآن الكرمي ملا }فذلكن الذي ملتنىن فيه {

عظمت رتبته يف الشرف أشري إليه بذلك ، وقد أشري إليه بذلك لبعد مكانه ، ألنه مكتوب يف اللوح 
جاءو بالبينت والزبر {:ما قوله تعاىل لبعد زمانه ألنه وعد به يف الكتب املرتلة قدميا ، وأ: احملفوظ ، وقيل
  .}*والكتاب املنري 

)١/٢١٣(  

  

أن الالم يف لسان العرب تكون الستغراق اجلنس حنو حرم اهللا اخلرتير والظلم ، وللعهد حنو : فاعلم 
أكرمت الرجل بعد إهانته ، وهلا حمامل كثرية ليس هذا موضعها فتحمل يف : قولك ملن رآك أهنت رجال 

للعهد ، } ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني { : على ما يليق ا ، فهي يف قوله تعاىل كل مكان 
ألنه موعود به مذكور على ألسنة األنبياء عليهم السالم ، فصار معلوما فأشري إليه بالم العهد وهي يف 

ملتقدمة ، وال ميكن أن للجنس ، إشارة إىل مجيع الكتب املرتلة ا} بالبينت والزبر والكتاب {: قوله تعاىل 
يفهم القرآن الكرمي إال من فهم لسان العرب فهما متقنا ، وقوله تعاىل لنبيه عليه السالم ، فهو أمر له 



فاملراد الكتب املرتلة ال املبدلة ، وهذا ال ميتري فيه عاقل . } ءامنت مبا أنزل اهللا من كتاب {: بأن يقول 
لة ، بل هي مبدلة مغرية يف غاية الوهن والضعف ، وسقم احلفظ ، ، وحنن ننازعهم يف أن ما بأيديهم مرت

  .والرواية والسند حبيث ال يوثق بشئ منها 
وإن من { : إن اهللا تعاىل أخرب خربا جازما أنا نؤمن بعيسى عليه السالم بقوله تعاىل : أم قالوا : ومنها 

 تعاىل عنه أنه شاك يف أمره بقوله تعاىل فكيف نتبع من أخرب اهللا. }أهل الكتاب إال ليؤمن به قبل موته 
وأمره يف سورة الفاحتة أن يسأل اهلداية إىل صراط مستقيم } وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضالل مبني {:
واملنعم عليهم هم النصارى ، } صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني{ 

  .األصنام واملغضوب عليهم اليهود ، والضالون عبدة 
أن النصارى ملا لعبوا يف كتام بالتحريف والتخليط صار ذلك هلم سجية ، وأصبح الضالل : واجلواب

واإلضالل هلم طوية ، فسهل عليهم حتريف القرآن ، وتغيري معانيه ألغراضهم الفاسدة ، والقرآن الكرمي 
  .برئ من ذلك 
  :ففيه تفسريان }قبل موته وإن من أهل الكتاب إال ليؤمن به {:وأما قوله تعاىل 

)١/٢١٤(  

  

أن كل كافر إذا عاين املالئكة عند قبض روحه ساعة املوت ظهر له منهم اإلنكار عليه بسبب : أحدمها
ما كان عليه من الكفر ، فيقطع حينئذ بفساد ما كان عليه ، ويؤمن باحلق على ما هو عليه ، فإن الدار 

بل ميوت الناس كلهم مؤمنني موحدين على قدم الصدق اآلخرة ال يبقى فيها تشكك وال ضالل ، 
ومنهاج احلق ، وكذلك يوم القيامة بعد ا ملوت ، لكنه إميان ال ينفع وال يعتد به ، وإمنا يقبل اإلميان من 
العبد حيث يكون متمكنا من الكفر ، فإذا عدل عنه وآمن باحلق كان إميانه من كسبه وسعيه ، فيؤجر 

 إليه ، فليس فيه أجر فما من أحد من أهل الكتاب إال يؤمن بنبوة عيسى عليه عليه ، أما إذا اضطر
  .السالم وعبوديته هللا تعاىل قبل موته ، لكن قهرا ال ينفعه يف اخللوص من النريان وغضب الديان 

أن عيسى عليه السالم يرتل يف آخر الزمان عند ظهور املهدي بعد أن يفتح املسلمون : التفسري الثاين
سطنطينية من الفرنج ،فيكسر الصليب ويقتل اخلرتير ، وال يبقى على األرض إال املسلمون ، الق

ويستأصل اليهود بالقتل ويصرح بأنه عبد اهللا ونبيه، فتضطر النصارى إىل تصديقه حينئذ إلخباره هلم 
  .بذلك ، وعلى التفسريين ليس فيه داللة على أن النصارى اآلن على خري 

)١/٢١٥(  

  



فهو من حماسن القرآن الكرمي ، ألنه من } وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني { :قوله تعاىل وأما 
تلطف اخلطاب وحسن اإلرشاد ، فإنك إذا قلت لغريك أنت كافر فآمن ، رمبا أدركته األنفة فاشتد 

اهللا تعاىل ، أحدنا كافر ينبغي أن يسعى يف خالص نفسه من عذاب : إعراضه عن احلق ، فإذا قلت له 
فهلم بنا نبحث عن الكافر منا فنخلصه ، فإن ذلك أوفر لداعيته يف الرجوع إىل احلق والفحص عن 

الصواب ، فإذا نظر فوجد نفسه هو الكافر فر من الكفر من غري منافرة منك عنده ، ويفرح بالسالمة ، 
ذلك أقرب هلدايتهم ، ومنه ويسر منك بالنصيحة ، هكذا هذه اآلية سهلت اخلطاب على الكفار ليكون 

يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض فمن { : قول صاحب فرعون املؤمن ملوسى عليه السالم 
وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض { : إىل قوله } ينصرنا من بأس اهللا إن جآءنا 

ع علمه بأنه وبال عليهم ، وسبب فخصهم أوال بامللك والظهور لتنبسط نفوسهم م} الذي يعدكم 
طغيام ، ومل جيزم يف ظاهر اللفظ بصدق موسى عليه السالم مع قطعه بصدقه ، بل جعله معلقا على 
شرط ، لئال ينفرهم فيحتجبوا عن الصواب ، فكل من صح قصده يف هداية اخللق سلك معهم ما هو 

فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو { :رعون أقرب هلدايتهم ، وكذلك قوله تعاىل ملوسى وهارون يف حق ف
ولو كنت فظا غليظ القلب ال نفضوا من { :وقوله حملمد صلوات اهللا عليهم أمجعني } خيشى 
فهذا كله من حماسن اخلطاب ال من } وال جتادلوا أهل الكتب إال باليت هي أحسن *{ :وقوله .}حولك

 عليه السالم وألمته بالدعاء باهلداية إىل الصراط موجبات الشك واالرتياب ، وأما أمره تعاىل حملمد
املستقيم ، فال يدل على عدم حصول اهلداية يف احلال ، ألن القاعدة اللغوية أن األمر والنهي والدعاء 
والوعد والوعيد والشرط وجزاءه إمنا يتعلق باملستقبل من الزمان دون املاضي واحلاضر ، فال يطلب إال 

  داه قد تعني وقوعه ، أو عدم وقوعه ، فال معىن لطلبه واإلنساناملستقبل ، ألن ما ع
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باعتبار املستقبل ال يدري ماذا قضي عليه ، فيسأل اهلداية يف املستقبل ليأمن من سوء اخلامتة ، كما أن 
ري اللهم أمتين على ديين ، ال يدل على أنه غري نصراين وقت الدعاء ، وال أنه غ: النصراين إذا قال 

مصمم على صحة دينه ، وكذلك سائر األدعية ، وأمجع املسلمون واملفسرون على أن املغضوب عليهم 
للقرايف إعداد سليمان ) األجوبة الفاخرة(خمتصر مهذب من رسالة . ((اليهود ، وأن الضالني النصارى 

  ))بن صاحل اخلراشي نقال عن موقع صيد الفوائد
  -:الشبهة التاسعة 
 إىل املسجد األقصى مع أن املسجد االقصى -صلى اهللا عليه وسلم-آن عن إسراء النىبكيف حيكي القر
  . بنحو مئة سنة -صلى اهللا عليه وسلم-قد بين بعد النىب



  :اجلواب 
فإن مفهوم . إن مفهوم املسجد األقصى يف الفكر اإلسالمي ليس مقصود به ما فهمه املعترض : أوالً 

و ،  بين على األرض عندما أهبط آدم عليه السالم إىل األرضاملسجد هو أن األقصى ثاين مسجد
 -رضي اهللا عنه-املسجد احلرام بين قبله بأربعني عاما كما جاء يف حديث مسلم عن أيب ذر الغفاري 

مث أي؟ : قلت". املسجد احلرام: "أي مسجد وضع يف األرض أول؟ قال : يا رسول اهللا: قلت: (( قال 
أربعون سنة، وأينما أدركتك الصالة فصل فهو : "كم بينهما؟ قال :  قلت".املسجد األقصى: "قال

وهلذا فتسمية ذلك املكان باملسجد األقصى يف القرآن الكرمي تسمية قرآنية اعترب فيها ما " )). مسجد
فالتسمية باعتبار ما كان، وهي . كان عليه من قبل، ألن حكم املسجدية ال ينقطع عن أرض املسجد

  .إىل أنه سيكون مسجداً بأكمل حقيقة املساجد إشارة خفية 
  ما معىن كلمة مسجد ؟: ثانياً 
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إن كلمة مسجد اسم مكان ملكان السجود ، والسجود جاء يف كل الرساالت ، وهناك فرق بني الشىيء 
ى حينما يستعمل وصفاً اشتقاقياً ، وبني أن يستعمل علماً ، وهل كلمة مسجد بقيت علماً عندنا عل

املكان اخلاص به ، إمنا املسجد هو كل مكان يسجد فيه هللا سبحانه وتعاىل ، وهم اختذوه أيضاً مسجداً 
آل )) [ يا مريم اقْنتي لربك واسجدي واركَعي مع الراكعني : (( هللا ، بدليل قوله سبحانه وتعاىل 

ها ، وأيضاً يقص علينا سبحانه وتعاىل قصة فكأن السجود موجود يف كل الرساالت كل ] ٤٢: عمران 
فكأن كلمة املسجد مل تأت ابتداء مع  . ٢١اآلية )) لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِدا : (( أهل الكهف فيقول 

اإلسالم ، إمنا شاع استعماهلا يف هذه األماكن مع اإلسالم ، وإال فكل مكان يسجد هللا فيه يكون مسجداً 
ورفَعنا فَوقَهم الطُّور (( يف اليهودية سجود مصداقا لقوله تبارك وتعاىل لبين إسرائيل ، وجند أنه كان 

فعندما حدثت حادثة اإلسراء مل يكن ذا املكان بناء معروف )) بِميثَاقهِم وقُلْنا لَهم ادخلُواْ الْباب سجدا 
أسوار احلرم الشريف بالقدس مكانا خمصصاً لعبادة اهللا باملسجد األقصى، وإمنا كان املكان املوجود بني 

  .سبحانه وتعاىل، ومل يكن مسجدا باملعىن املفهوم حاليا، وإمنا مسي باملسجد ألنه مكان العبادة 
وقد حدث اإلسراء واملعراج بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وكان املكان ما زال خالياً من أي بناء، إال أنه 

{ : ب داخله ساحات واسعة هي املقصودة باملسجد األقصى يف قوله ـ تعاىل ـحماط بسور فيه أبوا
سبحانّ الذٌي أّسرى بعبده لّيالْ مَن املّسجد احلّرام إلّى املّسجد اّألقًصا الذٌي باركًنا حولّه لٌنٍريه من آياتنا 

  ]١: راءاإلس[} إنّه هو السّميعٍ البصريٍ 



  ))/))http://albawabaforums.comنقال عن موقع 
  -:الشبهة العاشرة 
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قوهلم إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعفى حليته لعدم وجود حالقني يف زمنه، وبأن اللحية جتعل منظر 
  اإلنسان غري مجيل؟ وهل هناك صورة للنيب عليه الصالة والسالم تثبت أنه أعفى حليته؟

  وابواجل
القول بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعفى اللحية لعدم وجود احلالق قول غري صحيح، لوجود احلالقة 

رأيت رسول صلى اهللا عليه وسلم : يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس قال
ار إىل جانبه األمين مث أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها، مث أتى مرتله مبىن وحنر، مث قال للحالق خذ وأش

ويف الصحيحني عن كعب بن عجرة أنه خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حمرماً فقمل رأسه " األيسر
  .احلديث" وحليته، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إليه فدعا احلالق فحلق رأسه 

  .وتأمل هذا احلديث فإنه حلق رأسه ومل حيلق حليته
لنيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأكد ذلك، وهذا األمر موجه إىل كل رجل إىل وأيضاً فإن ا

قيام الساعة، وال توجد صورة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنهيه عن التصوير واإلنكار الشديد على 
السنة لكن من أراد أن يقف على وصف دقيق له صلى اهللا عليه وسلم فهذا موجود يف كتب . فاعله

  .والسرية 
ال فائدة من إعفاء اللحية ألنه جيعلك يف منظر غري منظم، فهذا منكر من القول عظيم، : أما قول القائل

فإعفاء اللحية واجب بدالئل األحاديث الصحيحة، فكيف يقال عن أمر واجب إنه ال فائدة فيه، وهل 
منها استهزاء بشعرية من شعائر اإلسالم، واالستهزاء باللحية أو التنقص ! تأيت الشريعة بإجياب العبث؟

والواجب على املسلم . وواجب من واجباته، فيخشى على صاحبه االنسالخ من اإلسالم واخلروج منه
أن ميسك لسانه عن القدح يف أي أمر من الدين، ولوكان سنة من السنن، فإن عجز عن التطبيق والعمل 

  فليستغفر اهللا دون اعتراض أو سخرية
  ))عبداهللا الفقيه الشبكة اإلسالمية .الفتوى بإشراف دمركز (( 

  الفهرس
  م

  املوضوع
  الصفحة
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